
Қосымша 12.  

5В010300 – Педагогика және психология  мамандығының білім беру
бағдарламасының бітірушілері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер  

Құзыреттіліктердің түрі Қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Зерттеу кезінде 
қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Ана тілі саласындағы
құзыреттіліктер

Өзінің азаматтық ұстанымын  
қалыптастыру мен қоғам 
алдындағы әлеуметтік 
жауапкершілігін сезіну керек 
және өзінің ойын жүйелі, 
сауатты түрде тұжырымдау 
және оны жеткізу, қазақ тілінде 
ғылыми мәтіндерді жаза білу 
және сөйлеу шеберлігі.

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер психологияны
оқыту әдістемесі модулі

Шет тілдері саласындағы 
құзыреттіліктер

Оқытылған  кәсіби бағытталған
жағдайларға сәйкес 
(телефонмен сөйлесу, интервью
алу, алғашқы таныстыру 
рәсімін жасау және т.б.) 
коммуникативті стратегияны 
қолданып, дискурс (монолог, 
диалог) жасауды білу. Түйінді 
ойын грамматикалық тұрғыдан 
көркемдей білу дағдысын 
қалыптастыру. Ағылшын 
тілінде қарым-қатынас жасау, 
арнайы мәтіндерді түсіну 
қабілеті. Педагогика және 
психология мамандығы   
бойынша оқу материалдарын 
жоспарлау, пәндер бойынша 
күнтізбелік- иллюстративтік, 
тақырыптық жоспарларды 
жасау. Жалпы ғылымдық 
сипаттағы әдебиеттер және 
мамандық бойынша 
әдебиеттерді сәйкес мағынада 
аударуының негізгі 
қағидаларын меңгеру керек.

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер психологияны
оқыту әдістемесі модулі

Іргелі математикалық, 
жаратылыстану-ғылыми 
және техникалық 
дайындық бойынша
құзыреттіліктер

Қазіргі заманғы есептеу 
техникасының құрылысы. 
Ақпаратты компьютерде беру. 
Мұғалімнің кәсіби қызметі 
және оның әлеуметтік-
педагогикалық мәні. Бастауыш 
сыныптарға арналған 
математика курсының 
мазмұнын бағдарлай алу 
сияқты кәсіби біліктерді 

Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі 



қамтитын қолданыстағы мектеп
бағдарламалары бойынша 
жұмыс жасауға  болашақ 
мұғалімнің дайындығын 
сипаттайтын сабақты 
жоспарлау  және талдаумен 
байланысты дидактикалық 
материалды тиімді қолдануды 
білуі  қажет.

Компьютерлік бойынша 
құзыреттіліктер

Білім беру саласында 
инновациялық үрдісті жүзеге 
асыруы, қазіргі заман талабына 
сай ақпараттандыру қоғамының
жаңа талаптарын орындауы, 
оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу. 
Тілдік бірліктері мен олардың 
қызметін,негізгі даму сатылары
туралы негізгі  білімдерін  
қолдана алуы керек. 

Ақпараттық – тарихи 
модуль

Оқу бойынша
құзыреттіліктер

Психологиялық білім жүйесінің
жалпы сипаттамасы және 
оқытуды ұйымдастырудың 
бөлімдерінің ерекшеліктері.  
Қазіргі педагогиканың 
әдіснамалық негіздері. 
Педагогика  ғылымының 
тарихы. Жеке тұлғаны 
дамытудың, тәрбиелеудің, 
қалыптастырудың өзара 
байланысы және сипаты.  
Педагогикалық процестегі 
мұғалім мен балалар 
ұжымының өзара байланысы 
және өзара іс-әрекеті.  Тұтас 
педагогикалық процесті 
құзырлылық әдіспен іске  
асыруға мүмкіндік беретін 
болашақ  мұғалімнің кәсіби 
іскерлігін және дағдысын 
қалыптастыру керек.

Педагогика және 
психология тарихы  модулі, 
Психологтың кәсіби 
шеберлігі мен этикасы 
модулі, Дефектология  және 
психология ғылымының 
дамуы  модулі  

Әлеуметтік (тұлғааралық, 
мәдениетаралық, 
азаматтық) құзыреттіліктер

Әлеуметтік-психологиялық 
зерттеу бағдарламалары мен 
зерттеу жұмысын жүргізуде  
іскерлік пен дағдылар. Қажетті 
деректерді таңдау, тұжырымдар
жасауды үйрену, оларды 
қолдануға машықтану. 
Құқықты білу,түсіну және 
құқықтық білімді тәжірибеде 
дұрыс қолдану. Қазақстанның 
ерте дәуіріндегі тарихы мен 

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, 
Педагогика және 
психология тарихы модулі 



тәуелсіздік алған кезеңдер 
аралығындағы әлеуметтік-
экономикалық, қоғамдық-
саяси,мәдениеті туралы 
тарихты білу керек.

Кәсіпкерлік, экономикалық
құзыреттіліктер

Мемлекеттік  экономикалық 
және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру,экономикалық 
дүниетаным мен белсенді 
азаматтық позицияны 
калыптастыру.  Қоғамның-
экономикалық жағдайларының 
динамикалық өзгеру 
жағдайында оқушының жеке 
басын қалыптастыруда тұтас 
педагогикалық процестi тиiмдi 
ұйымдастыра бiлу икемдiгiн 
қалыптастыру болып табылады.

Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль

Мәдени, сондай-ақ 
қосымша қабілеттер

 

Эксперименталды психология 
бойынша алған білімді 
практикалық қолданбалы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарында
өзбетінше қолдана білу. 
Психологиялық көмек көрсету 
жұмыстарында мамандардың 
практикалық дағдыларды 
меңгеріп жетілдіру. Болашақ 
мамандарға қарым-қатынас 
психологиясы туралы 
теориялық білім бере отырып 
тәжірибелік дағдылары мен 
іскерліктерін тәжірибеде 
қолдану. Психологиялық білім 
жүйесінің жалпы сипаттамасы 
және оқытуды 
ұйымдастырудың бөлімдерінің 
ерекшеліктері.

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, 
Эксперименталды  
психология модулі,
Тұлғааралық қарым-қатынас
психология модулі,  Арнайы
мекемелердегі психолог 
модулі  


