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Дайындау  бағыты: 8D011 – «Педагогика және психология» 

Білім беру бағдарламалар тобы:  D001 – «Педагогика және психология» 

 

  

«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша 

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының 

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы»   

 

1. Ғылым және зерттеуші-ғылым түсінігі.  

2. Педагогтың зерттеушілік қызметі.  

3. Педагогикалық зерттеу туралы түсінік.  

4. Зерттеулік ізденістің көздері мен шарттары.  

5. Зерттеу логикасы туралы түсінік.  

6. Зерттеу тақырыбын және оның өзектілігін анықтау.  

7. Зерттеу мәселесін қою. Зерттеу мақсаты, болжамы мен міндеттерінің 

байланысы.  

8. Зерттеудің әдістемесі туралы түсінік.  

9. Зерттеудегі қазіргі әдіснаманың тұжырымдамалары. 

10. Педагогикалық зерттеудегі негізгі ұғымдар, түсініктер  

11. Тарихи-педагогикалық зерттеудегі терминдер жүйесі 

12. Педагогикалық зерттеудің типтері және ерекшеліктері.  

13. Дидактикалық зерттеулер және оның типтері.  

14. Тәрбие және мектепке дейінгі тәрбие мәселесіне арналған зерттеулер.  

15. Білім беру  ұйымдарын басқару мәселесіне арналған зерттеулер. 

16. Педагогикалық зерттеуге қажетті әдіснамалық тұғырлар және ұстанымдар 

17. Педагогиканың әдіснамасының педагогикалық зерттеудегі рөлі.  

18. Педагогика әдіснамасы дамуының негізгі бағыттары.  

19. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері 

20. Зерттеудің эмпирикалық әдістерінің мәні, олардың ғылымдағы рөлі.  

21. Озат педагогикалық тәжрибені зерделеу және жинақтау.  

22. Педагогикалық  эксперименттің және оның мәні 

23. Педагогикалық экспериментке қойылатын талаптар.  

24. Эксперименттің болжамы және міндеттері.  

25. Педагогикалық эксперименттің әдістемесі, эксперимент бағдарламасын, 

материалдарын дайындау.  

26. Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері 

27. Дерексіздендіру және нақтылау.  

28. Индукция және дедукция. 

29. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді зерделеу әдісі 
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30. Зерттеудің теориялық әдістері 

31. Жалпы тәсілдер (қорыту, талдау, жинақтау, абстракция, салыстыру, 

моделдеу, индукция, дедукция және т.б.).  

32. Теориялық зерттеу әдістері (идеализация, формализация, ойша эксперимент, 

жүйелік тәсіл, математикалық әдістер, аксиоматикалық тәсіл, абстракциядан 

нақтыға және нақтыдан абстракцияға көшу, тарихи, логикалық және т.б.)  

33. Жүйелік-құрылымдық талдау.  

34. Функционалды талдау.  

35. Тарихи және логикалық әдістер.  

36. Тарихи-педагогикалық зерттеудің дерек көздері және тарихи-педагогикалық 

дерекнама.  

37. Педагогикалық зерттеудің математикалық және статистикалық әдістері 

38. Педагогикалық зерттеудің әлеуметтік әдістері.  

39. Педагогикалық заңдар мен заңдылықтар туралы түсінік 

40. Педагогикалық теория туралы түсінік 

41. Педагогикалық теорияның пәнаралық сипаты.  

42. Педагогикалық зерттеу нәтижелерін білім беру ұйымдары тәжрибесіне  

ендіру жолдары 

43. Зерттеу ұсыныстарын практикаға ендіру әдістері.  

44. Мектепке дейінгі педагогикалық ұымның ғылыми зерттеу нәтижелерін 

енгізуге дайындығы.  

45. Педагогикалық зерттеу нәтижелері және олардың негізгі түрлері:  

46. Зерттеу үдерісін және нәтижелерін монитерингтеу. 

47. Педагогикалық және психологиялық диагностика 

48. Қазіргі психологиялық диагностика психологиялық пән ретінде.  

49. Педагогикалық және психологиялық тестердің қолдану аумағы.  

50. Психодиагностикалық тәсілдер.  

 

 

2-ші бейіндік пәні: «Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі»  

 

1. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері 

2. Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байланысы, ерекшеліктері.  

3. Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің даму кезеңдері мен міндеттері. 

4. Педагогикалық жүйе және оның құраушылары. 

5. Педагогика курсын карастыруға байланысты негізгі көзқарастар 

(аксиологиялық, культурологиялық, жүйелік т.б.). 

6. Педагогика курсын жетілдіру ол педагогика ғылымының және қоғамның 

әлеуметтік заңына байланысты. 

7. Жоғары мектепте оқытудың қазіргі кездегі теориялары және концепциялары 

8. Дидактика оқытудың теориясы.  

9. Жоғары оқу орындарының дидактикалық принциптері 

10. Оқыту принциптеріне жеке сипаттамалар: ғылымилық, теория мен 

практиканың байланысы, оқытудың кәсібибағыты, оқытудың қияныдық 
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дәрежесі мен оқу жүйесіндегі қарым-қатынасы, оқытудың тізбектік мәні, 

оқудағы жүйелі, қорытынды білім, шығармашылық. 

11. Табиғат, психологиялық, дидактикалық, әдістеме, жеке пәндердің әдістерін 

оқыту жүйесіндегі білімді талдауы.  

12. Оқыту мен білім, білік дағдының байланысы және олардың айырмашылығы. 

13. Жоғары оқу орындарындағы оқуды ұйымдастыру және жоспарлау.  

14. Педагогиканы оқыту технологиясы 

15. Оқушылардың танымдық әрекетін арттырудың әдістері.  

16. Болашақ мұғалімнің кәсіптік білім, білік, дағдыларын қалыптастыруына 

тиімді әсер ететін шарттар. 

17. Педагогиканы оқыту принциптері, оларға сипаттама.  

18. Педагогикалық, оқыту технологиясын құрастырудағы технологиялық карта, 

оның формалары. 

19. Жоғары оқу орындарындағы лекция және оқу жұмысын ұйымдастырудың 

басқа формалары мен әдістері 

20. Педагогикалық категориялар.  

21. Колледждерде, жоғары оқу орынында педагогиканы оқытудың формалары 

мен әдістері 

22. Форма, оқыту формасы, әдіс, оқыту әдісі, тәсіл ұғымдар.  

23. Оқыту формасының әртүрлілігі, оның дамуы.  

24. Аудиториялық және аудиториядан тыс сабақ түрлері.  

25. Педагогикалық оқыту үдерісінде (сөздік, көрнекілік, практикалық, өзара 

әрекеттік, проблемалық, хабарламалық, т.б.) түрлі әдістерді колдану. 

26. Қазіргі жоғары мектептегі информатизация және компьютерлік оқыту 

27. Оқу жүйесін информатизация және компьютеризация негізінде жетілдіру.  

28. Дәстүрлі оқыту әдістері.  

29. Психологияны оқыту әдістемесінің теориялық-методологиялық негіздері 

30. Студенттің оқу іс-әрекетінің психологиясы. 

31. Психологиядағы оқыту теориясы.  

32. Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы. С.Л.Рубинштейннің психика 

мен іс-әрекеттің бірлігі принципі.  

33. А.Н.Леонтьевтің іс-әрекет теориясы. П.Я.Гальпериннің, Н.Ф.Талызинаның 

оқу түрлері мен ақыл-ой әрекетінің сатылай қалыптасуы теориясы.  

34. М.И.Махмутованың, А.М.Матюшкиннің проблемалық оқыту теориясы.   

35. Психологияны оқытудың принциптері 

36. Психология пәнін оқыту заңдылықтарының өзіндік ерекшеліктері. 

37. Психологияны оқыту барысында студенттердің оқу әрекетін қалыптастыру 

38. Студенттің оқу әрекетін қалыптастыруда негіз болатын ғылыми теориялар 

(Ассоциативтік-рефлекторлық оқыту теориясы, ақыл ой әрекетін 

қалыптастыру теориясы, іс-әрекет теориясы және т.б.) 

39. Психологиялық пәндерді оқытуды ұйымдастырудың әдістері 

40. Қазіргі кезеңде психологияны оқытуды ұйымдастырудың формалары және 

оқу жұмысының түрлері 

41. Психологияны оқытудағы лекция сабағы, оның түрлері 

42. Психология курсындағы семинар және практикалық сабақтар 
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43. Тренинг сабақтарын өткізу. 

44. Психология курсын оқып үйренудегі студенттердің оқытушының 

басшылығымен орындайтын өздік жұмыстары 

45. Психологиялық білім беруде проблемалық оқыту тәсілдерін пайдалану негізі 

46. Проблемалық оқытудың мақсаты мен дәстүрлі оқытудан ерекшелігі. 

47. Психология сабағында проблемалық әдісті қолданудың ерекшелігі. 

48. Психологиялық білімді меңгеруін бақылау, бағалау, тексеру 

49. Білімді, дағдыны және икемділікті тексерудің қызметі,  түрлері мен әдістері.  

50. Психологияның теориялық және қолданбалы ғылым ретінде оқытылуы 

 

 

«Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы» пәні бойынша  
ұсыналатын әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Таубаева Ш.Т. Введение в методологию и методику педагогического 

исследования. - Түркістан: Тұран, 2007. - 253с. 

2. Исаева З.А. Подготовка магистрантов университета к научно-

исследовательской работе. –Алматы, 1996. – 25 с. 

3. Жиенбаева С.Н. Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістемесі. – Алматы, 

2010. - 116 с. 

4. Шабаева М.Ф. Об источников и методах историко-педагогических 

исследований. – М., 1987. 

5. Васильев К.И. Методы педагогического исследования. - М., 1998. 

6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М., 1996. 

7. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: 

руководитель и педагогический коллектив. – М., - 1990. 

8. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПБ: Питер, 

2001. 

Қосымша: 

 1. Математические методы в исследованиях индивидуальных и групповой 

деятельности. – М., 1980. 

 

«Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі» пәні бойынша 
ұсыналатын әдебиеттер тізімі 

      Негізгі  

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен 

бекітілген. 

2. Әлімов А. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. 

Оқу құралы. – Алматы, 2009. 

3. Исаева З.А., Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Активные методы и формы 

обучения в высшей гколе: учебно-методическое пособие. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2005.  
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4. Методические рекомендации к изучению курса Педагогика в 

педагогическом училище (отв.ред. И.В.Савин, М., 1979). 

5. Савин И.В. Методика преподавания педагогики. -М.: Просвещение, 1987, 

-207с. 

6. Стефановская Т.А. Технология обучения педагогике в вузе. М., 2000. -272 

с. 

7. Учебно-исследовательские задания по курсу педагогики. М., 1980 

8. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического 

процесса: Учебное пособие (в помощь преподавателям, аспирантам, 

магистрантам, студентам). –Алматы: АГУ им. Абая, 2002. -90с. 

9. Смолкин А.М. Методы активного обучения. -М., 1991 

10. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания педагогических 

дисциплин в вузе. -Иркутск, 1992 

11. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучение. - М., 

1996. 

12. Қоянбаев М., Қоянбаев Р. Педагогика. Астана, 2002.  

13. Подласый И.П. Педагогика. Книга 1-2. М., 2000. 

     14. Ляудис В.Я. Методика преподования психологии. М., 2000 

15. Мұхамбетова С., Жәрменова Г., Дәрібаева С. Психологияны оқыту 

әдістемесі. Оқулық. -Ақтөбе, 2013.-304 б.  

    Қосымша: 
1. Аймауытов Ж. Психология. Алматы: Рауан, 1995. 

2. Жарықбаев Қ.Б. Психологическая наука в Казахстане (история и этапы 

развития в ХХ в.). Алматы, 2002. 

3. Оразбекова К.А. Отбасы психологиясы. Алматы, 1997. 

4. WEB сайттар: http:www.edu.ru;  http://ec.europa.eu/education/higher  

 5. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – 

М., 1998 
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