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ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ



МАЗМҰНЫ

Мамандық паспорты 
Кәсіби қызметі
Кәсіби қызмет нысандары
Оқытылатын пәндер
Не үшін педагогика және психология 
мамандығы? 
Оқуға түсу талаптары
Білімгерлер тынысы
Іс-тәжірибе 
Оқытушы-профессорлар құрамы
Құрметті талапкер! 



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

6D010300- Педагогика және психология
Оқу мерзімі 3 жыл;
Оқу түрі: күндізгі; 

Білім беру деңгейі: жоғары.



Кәсіби қызметі

Білім саласындағы менеджер,
білім беру ісі, 

мамандарды даярлау және
қайта даярлау, 

білікті жетілдіру саласындағы 
педагог-психолог; 

ЖОО-ғы ғылыми жетекші.



 Кәсіби қызмет нысандары

-білім беру саласындағы педагог-психолог, 
-педагогикалық-психологиялық  диагностикалау, 
-коррекциялау, 
-кәсіби кеңес беруші, 
-инклюзивті білім беру саласы, 
-шағын және дамытушы орталықтар,
-отбасылық балабақшалар,

- мектеп-балабақша, 
-педагогикалық колледж,
-білімді басқару департаменті, 

-білім беру саласында ғылыми-зерттеу
-жұмыстарын модельдеп, жүзеге асырушы; 

-ЖОО оқытушысы; 
-менеджер.



ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

Болашақ маманның кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Қазіргі заманғы педагогикалық теориялар
Креативті педагогика
Болашақ мұғалімдердің педагогикалық мәдениетін қалыптастыру
Болашақ мұғалімдерді инновациялық іс-әрекетке даярлау
Оқыту қызметінің квалиметриясы
Білім бағдарламаларын жобалау және сараптау



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.



6D010300 - «Педагогика және психология»
мамандығына білім беру бағдарламасы 

бойынша философия (РhD) докторантураға
түсушілер үшін талапкердің мемлекеттік

үлгідегі дипломы, ЖОО-нан кейінгі 
арнаулы білімі болуы (магистратура) және 

ҚР ЖОО-ның философия (РhD) докторантураға 
қабылдау конкурстық типтік ережелері 

арқылы қабылдау іріктеу негізінде белгіленген 
пәндер бойынша емтихан тапсырудың 

қорытындысы арқылы  жүзеге асырылады

ОҚУҒА ТҮСУ ТАЛАПТАРЫ



Іс-тәжірибе 

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

Педагогикалық тәжірибе (3-апта, үздіксіз).
Кафедра жанында өтеді

6D010300- Педагогика және психология

Зерттеушілік (8 апта) І 
Зерттеушілік (6 апта) ІІ

Білім беру мекемелерінде өтеді





Оқытушы-профессорлар 
құрамы

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

Мелдебекова Уміт
Исабайқызы
-п.ғ.к

Искакова Парида
Куандыковна
-п.ғ.к

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

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

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

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



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!


