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МАЗМҰНЫ

Мамандық паспорты 
Кәсіби қызмет нысандары
Кәсіби қызмет пәні 
Кәсіби қызметі
Оқытылатын пәндер
Не үшін педагогика және психология 
мамандығы? 
Студенттер тынысы

Оқуға түсу талаптары
Іс-тәжірибе 
Оқытушы-профессорлар құрамы
Құрметті талапкер! 



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ 

Кәсіби қызмет нысандары

•-білім беру саласындағы педагог-психолог, 
•педагогикалық-психологиялық  диагностикалау, 

•коррекциялау, 
•инклюзивті білім беру саласы, 

•шағын және дамытушы орталықтар,
• отбасылық балабақшалар,

• мектеп-балабақша, 
•педагогикалық колледж,

• білімді басқару департаменті, 
•арнайы түзету мекемелері,

5В010300- Педагогика және психология - оқу мерзімі 2 жыл;

Оқу түрі: күндізгі; Білім беру деңгейі: жоғары;



КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ ПӘНІ

Оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты, міндеттері,
мазмұны, ұйымдастыру нысандары, 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім
беруді дамыту бағдарламалары талаптарын

жүзеге асыру жолдары; тұлғаға бағдарланған 
білім беруді жүзеге асыруда даралау 
және саралау тұғыры, потенциялды

мүмкіндігін дамыту мақсатындағы тұлғалық 
және когнитивтік саласын зерттеу.



Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде)
Философия
Қазақ тілі

Ағылшын тілі
Түрік тілі

Психология және адам дамуы
Жас ерекшелік физиологиясы

және мектеп гигиенасы

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

Педагогика І
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Педагогика және психология ғылымның тарихы
Ғылыми зерттеу жұмысының әдіснамасы мен әдістемесі

Этнопсихология
Этнопедагогика

Тұлғаны педагогикалық психологиялық диагностикалау
Психологиялық педагогикалық коррекция

Өзін-өзі тану пәнің оқыту әдістемесі
Тренингтарды ұйымдастыру әдістемесі
Психология ІІ (Әлеуметтік психология)
Педагогика ІІ (Әлеуметтік педагогика)

Мамандандыру практикумы
Инклюзивті білім беру

Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Білім берудегі менеджмент

Кәсіби кеңес беру психологиясы
Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру жүйесі

Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі

Психология ІІІ (Практикалық психология)
Педагогика ІІІ ( Педагогикалық шеберлік)

Эксперименталды психология
Кәсіби оқытудың инновациялық технологиялары

Кәсіптік білім беру педагогикасы
Салыстырмалы педагогика



КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ 

•білім беру саласындағы педагог-психолог; 
• педагогикалық технология негізінде оқу-тәрбие

процесін ұйымдастырушы; 
•педагогикалық-психологиялық

• диагностикалау, 
•коррекциялау, 

•кәсіби кеңес беруші;
• инклюзивті білім беру саласындағы маман.



Не үшін педагогика және 
психология мамандығы?

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
– Қазақстандағы педагог-психолог дайындайтын оқу орны.

1996 жылдан бастап педагог және психолог мамандықтары
даярлана бастады.

-21 жылдық өзіндік тарихы бар кафедра осы күнге дейін
-600-ге жуық жоғары сапалы мамандарды даярлап шығарды.



СТУДЕНТТЕР ТЫНЫСЫ



5В010300 – «Педагогика және психология» 
мамандығының білім беру 

бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер 
үшін талапкердің жалпы орта 

(толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік
білімі туралы мемлекеттік 

үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай 
тесті және кешенді тест тапсыру

қорытындысы байқауынан – «кіріс»
сынағынан өткен болуы қажет. 

ОҚУҒА ТҮСУ ТАЛАПТАРЫ



Іс-тәжірибе 

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі

1 КУРСТА  «Оқу тәжірибесі» – 3 апта. Кафедра жанында өтеді

«Өндірістік тәжірибе» 15 апта (үздіксіз практика)
Білім беру мекемелерінде өтеді

«Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;
«Диплом алды практикасы» 5апта  

2 КУРСТА
«Педагогикалық тәжірибе» 
15 апта (үздіксіз практика)
Білім беру мекемелерінде өтеді

3 КУРСТА  

4 КУРСТА

Білім беру мекемелерінде өтеді
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Оқытушы-профессорлар 
құрамы

Рысбекова Айман
Қалышбайевна
-п.ғ.к,. доцент м.а.
Кафедра меңгерушісі

Мелдебекова Уміт
Исабайқызы
-п.ғ.к., доцент.м.а

Искакова Парида
Куандыковна
-п.ғ.к.,доцент.м.а

Керимбаева Ботагоз 
Талгатовна
-PhD доктор

Атемова Қалипа
Тұрсынқызы 
-п.ғ.д., профессор

Беркімбаев Камалбек
Мейірбекұлы
-п.ғ.д., профессор

Торыбаева Жамила 
Заханқызы 
-п.ғ.д., профессор

Данияров Талгат 
Абубакирович 
-п.ғ.к,.доцент.м.а

Кішібаева Дариға 
Жунисбековна
-п.ғ.к,. доцент

Құлахметов Болат 
Өмірзақұлы
-п.ғ.к,. доцент

Cадуова Жанар
Нуралиевна
-п.ғ.к,. доцент

Рысбекова Лаззат  
Қасымбекқызы 
Аға оқытушы

Дүйсенова Жамила 
Қалымбетова 
ХҚТУ доценті

Ашықбаева Гулмира 
Дүйсеновна
Аға оқытушы

Паштанов Сұлтан 
Усенұлы

Магистр оқытушы



Т а  л  а  п  к  е  р! 

Бүгінгі таңда педагогика және
психология ғылымы адам іс-әрекетінің
түрлі салаларында қарқынды орын алуда.
Олар: білім, бизнеc, саясат, басқару т.б.
салалар. Яғни, балалар бақшасынан
бастап, аса ірі коммерциялық ұйымдарға
дейін жұмыс істей алады.

Педагог-психолог маманы болып шығу
адам жанын түсініп қана қоймай оларды
дұрыс жолға салуда және тәрбиелеуде
игілікті жұмыстарға қол жеткізеді.

Құрметті талапкер!


