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Рассмотрена на заседании кафедры психологии, протокол № 3 от 22.03. 2021 г.
Considered at a meeting of the department,protocol No. 3 dated 22.03. 2021y.
П.И Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік комиссиясында
талқыланды, 2021 ж. 16.04. № 2 хаттама
Обсуждена на заседании методической комиссий института Экономики и права имени
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Келесі құжаттар негізінде жасалды:
- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің
2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен
толықтырулар негізінде);
- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу
жӛніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы
бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері;
- Мұрағат ісі және құжаттарды басқару саласындағы салалық біліктілік
шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын
реттеу жӛніндегі салалық комиссияның 2016 жылғы «25» тамыздағы № 3
хаттамасымен бекітілген;
- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында.
Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі
салалық комиссияның 2019 жылғы «27» қарашадағы № 3 хаттамасымен
бекітілген
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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of the educational program
6В03101 Психология/ Психология/ Psychology
БББ коды және атауы/
Код и название ОП
OP code and name
Білім беру саласының коды 6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат /
Социальные науки, журналистика и информация / social sciences,
және жіктелуі /
journalism and information
Код и классификация
области образования/
Code and classification
the field of education
6В031 Әлеуметтік ғылымдар / Социальные науки / Social
Даярлау бағытының коды
sciences
мен жіктелуі/ Білім беру
бағдарламалары тобы/
Білім беру
бағдарламаларының тобы
Код и классификация
направлений подготовки/
Группа образовательных
программ /
Code and classification
areas of training/ Group of
educational programs
Қолданыстағы/Действующая/Acting;
Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP
type
ББХСЖ бойынша деңгейі/ ББХСШ /МСКО/ ISCED 6
Уровень по МСКО/ ISCED
level
ҰБШ бойынша
деңгейі/Уровень по НРК/
NQF level

ҰБШ /НРК/ NQF 6

СБШ бойынша деңгейі/
Уровень по ОРК/ ORK level

СБШ /ОРК// ORK 6 (6.1)

Күндізгі/Очное /Full time
Оқыту нысаны/
Форма обучения/
Form of study
Оқу мерзімі/Срок обучения/ 4 жыл/ 4 года/4 years
Training period
Оқыту тілі/Язык обучения/ қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian
Language of instruction
Академиялық кредит/ Академических кредитов 240/ AcaКредит кӛлемі/
demic credits 240 ECTS
Объем кредитов/ Loan volume
Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of
the educational program
Психология саласындағы ғылыми-практикалық жетістіктер негізінде олардың жеке және
әлеуметтік дамуы мақсатында ӛндірістік және білім беру процестері субъектілерін психоло-

гиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру үшін мамандар даярлау.
Подготовка специалистов для осуществления психологического сопровождения субъектов
производственного и образовательного процессов, с целью их личностного и социального
развития на основании научно-практических достижений в области психологии
Preparation of bachelors to provide psychological support to the subjects of industrial and educational processes, with the aim of their personal and social development on the basis of scientific
and practical achievements in the field of psychology.
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree
6В03101 Психология білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры
Бакалавр социальных знаний по образовательной программе 6В03101 Психология
Bachelor of social sciences in the educational program 6B03101 Psychology
Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP
психолог, психолог-кеңес беруші, психодиагност, тренер, HR маманы (адам ресурстарын
басқару маманы), рекрутер (қызметкерлерді іріктеу жӛніндегі маман), кадрлар басқару
маманы, менеджер, коуч
Психолог, психолог-консультант, психодиагност, тренер, специалист HR (специалист по
управлению человеческими ресурсами), рекрутер (специалист по подбору персонала),
специалист отдела кадров, менеджер, коуч
psychologist, consultant psychologist, psychodiagnost, coach, HR specialist (human resource management specialist), recruiter (recruiter), HR specialist, manager, coach
Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of
professional activity
Меншік нысанына және ведомстволық бағыныштығына қарамастан барлық үлгідегі және
түрдегі білім беру ұйымдары; мемлекеттік қызметтің құрылымы; ӛндірістік кәсіпорындар мен
бизнесті ұйымдастыру; құқық қорғау органдары мен пенитенциарлық мекемелер, оңалту және
әлеуметтік бейімдеу орталықтары; спорттық және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау
ұйымдары; қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары;
қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтары.
организации образования всех типов и видов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности; структура государственной службы; производственные предприятия и организации бизнеса; правоохранительные органы и пенитенциарные заведения, центры реабилитации и социальной адаптации; спортивные и творческие организации; организации здравоохранения; городские и республиканские социальные службы, центры занятости; центры изучения общественного мнения и политических технологий.
educational organizations of all types and kinds, regardless of ownership and departmental subordination; public service structure; manufacturing enterprises and business organizations; law enforcement
agencies and penitentiary institutions, rehabilitation, and social adaptation centers; sports and creative
organizations; health care organizations; urban and national social services, employment centers; public
opinion research and political technology centers.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities
- психологиялық ағартушылық,
- психопрофилактикалық;
- сараптамалық-диагностикалық;
- кеңес беру-түзету;
- жобалық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық (адам ресурстарын басқару саласында);
- білім беру.
- психопросветительская,
- психопрофилактическая;
- экспертно-диагностическая;
- консультативно-коррекционная;

- проектная;
- организационно-управленческая (в сфере управления человеческими ресурсами);
- образовательная.
- promoting psychological awareness,
- psychological prevention;
- expert-diagnostic.
- consultative-corrective.
- projecting.
- organizational and managerial (in the field of human resource management);
-educational.
Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of
professional activity
- психологиялық денсаулыққа байланысты ӛзекті мәселелер бойынша психологиялық
ағартушылық және психологиялық алдын-алу жұмысы бойынша қызмет жүргізеді ;
- ұйымның ғылыми-негізделген әдістері мен қазіргі заманғы технологияларын қолдана отырып, кәсіби қызметте деректерді жинауды, ӛңдеуді және оларды түсіндіруді жүргізеді,
- адам проблемаларын талдаудың, кәсіби және білім беру қызметінде жеке тұлғаны
әлеуметтендірудің негізгі рәсімдерін жүзеге асырады;
- практикалық психологияның кеңес беру, психотерапиялық және психокоррекциялық
міндеттерін шешеді;
-кәсіптік практиканың түрлі салаларындағы міндеттерді шешу үшін инновациялық психологиялық технологияларды әзірлейді және практикада қолданады.
проводит психопросветительскую и психопрофилактическую деятельность по актуальным вопросам, связанным с психологическим здоровьем;
проводит сбор, обработку данных и их интерпретацию в профессиональной деятельности, с применением научно-обоснованных методов и современных технологий организации,
реализует базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида в
профессиональной и образовательной деятельности;
решает
консультативные, психотерапевтические
и
психокоррекцонные задачи практической психологии;
разрабатывает и применяет на практике инновационные психологические технологии для решения задач в различных областях профессиональной практики.
- conducts psychological-educational and psychological prevention activities on topical issues related
to psychological health;
- conducts data collection, processing and interpretation in professional activity, using science-based
methods and modern organization technologies,
- implements basic procedures for analyzing human problems, socialization of the individual in
professional and educational activities;
- solves consulting, psychotherapeutic and psycho-correctional tasks of practical psychology;
- develops and applies in practice innovative psychological technologies for solving problems in
various fields of professional practice.
Жалпы қаблеттері/ Общие компетенции/ General competences
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады:
ЖК 1 _Қазақ, орыс, шетел тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасқа түсу;
ЖК 2 Кәсіби қызметте әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;
ЖК 3 Ӛзіңізге жуапкершілік алу, басқалармен бірге шешім қабылдау және олардың іске
асырылуына қатысу
ЖК 4 Конструктивті түрде ұжым ішінде қатынас орнату, ақпаратты жетік түсіндіру
ЖК 5 Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді
түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін ӛз
-

білімдерін қолдану;
ЖК 6 Ӛзін-ӛзі дамыту және мансаптық ӛсу үшін ӛмір бойы жеке білім траекториясын құру;
ЖК 7 Моральдық тұрақтылықты кӛрсету;
ЖК 8 Түрлі этномәдениеттер мен діндерге тӛзімділік таныту;
ЖК 9 Ӛз жұмысына қызығушылық таныту, білгірлік, бастамашылық және белсенділік таныту;
ЖК10 Жеке шекараны құру және қорғау және жеке ӛмір мен жұмысты араластырмау;
ЖК 11 Дағдарыстық, стандартты емес және белгісіздік жағдайларында шешім қабылдау және
жұмыс істеу, шешім қабылдауда жедел болу;
ЖК 12 Сыни ойлау және аналитикалық дағдыларға ие болу.
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и
иностранном языках;
ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационнокоммуникационных технологий;
ОК 3 Брать на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать решения и участвовать в их реализации;
ОК 4 Конструктивно выстраивать коммуникацию в коллективе, доступно объяснять информацию;
ОК 5 Использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для решения профессиональных задач;
ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и карьерного роста;
ОК 7 Демонстрировать моральную устойчивость;
ОК 8 Проявлять толерантность к разным этнокультурам и религиям;
ОК 9 проявлять интерес к своей работе, любознательность, инициативность и активность;
ОК 10 выстраивать и защищать свои личные границы и не смешивать личную жизнь и трудовую;
ОК 11 принимать решение и работать в кризисных, нестандартных ситуациях и ситуациях
неопределенности, проявлять оперативность в принятии решений;
ОК 12 Обладать критическим мышлением и аналитическими навыками.
After completing this program student will be able:
GC 1 Communicate in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign languages;
GC 2 Use different information-communicative technologies in professional life
GC 3 Take responsibility, together with others come up with solutions and take part in its realization;
GC 4 Make constructive communication in a group, explain an information
GC 5 Use the basic knowledge and methodology to identify a problem and conclusion based on evidence, and use knowledge to solve professional tasks
GC 6 Create own educational direction through life for self-development and career growth
GC 7 Demonstrate moral stability
GC 8 Show tolerance towards different ethnic cultures and religions
GC 9 Show interest towards work, curiosity, initiative, and activity
GC 10 Protect personal horizons and do not mix personal life and work
GC 11 Decide and work in crisis, non-standard situations and be rational in taking decisions
GC 12 Think critically and analyze
БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:
ON1 негізгі психологиялық ұғымдарды, механизмдер мен заңдылықтарды, психологиялық
ғылымның даму тарихы мен қазіргі жай-күйін теориялық білімдерін қолдану
ON2 психологиялық қасиеттер мен күйлердің, тұлғаның психикалық процестерінің даму
ерекшеліктерін диагностикалауды, сараптауды және болжауды жүргізу

ON3 клиенттердің әртүрлі санаттарымен түзету және консультациялық қызметте теориялық
білім мен практикалық дағдыларды қолдану
ON4 кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас дағдыларын пайдалану
ON5 білім беру процесінің субъектілерін тәрбиелеу және дамыту, оқу іс-әрекетінің
психологиялық құбылыстары мен заңдылықтары туралы теориялық білімді қолдану
ON6 оқытудың заманауи технологияларын ескере отырып, оқу-тәрбие процесін, білім беру
ортасын психологиялық бағалауды жобалау және жүзеге асыру
ON7 ғылыми-психологиялық зерттеуді жоспарлай және жүргізе білу
ON8 практикалық қызметте басқарушылық және кӛшбасшылық құзыреттерді пайдалану
ON9 процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы тұжырымдамаларын,
теориялары мен тәсілдерін сыни талдау
ON10 әр түрлі жастағы және әлеуметтік топтағы адамдардың ерекшеліктері туралы білімді
қолдану
ON11 Стресс-менеджмент және уақытты басқару дағдыларын қолдану
После успешного завершения этой программы обучающийся будет:
ON1 Применять теоретические знания основных психологических понятий, механизмов и
закономерностей, истории развития и современного состояния психологической науки
ON2 Проводить диагностику, экспертизу и прогнозирование особенностей развития психологических свойств и состояний, психических процессов личности
ON3 Применять теоретические знания и практические навыки в коррекционной и консультационной деятельности с различными категориями клиентов
ON4 Использовать навыки эффективной коммуникации в профессиональной деятельности
ON5 Применять теоретические знания психологических феноменов и закономерностей
учебной деятельности, воспитания и развития субъектов образовательного процесса
ON6 Проектировать и осуществлять психологическую оценку учебно-воспитательного процесса, образовательной среды с учетом современных технологий обучения
ON7 Уметь планировать и проводить научно-психологическое исследование
ON8 Использовать управленческие и лидерские компетенции в практической деятельности
ON9 Критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу
процессов и явлений
ON10 Применять знания об особенностях людей различных возрастов и социальных слоев
ON11 Применять навыки стрессменеджмента и таймменеджмента
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Apply theoretical knowledge of the basic psychological concepts, mechanisms and patterns, the
history of development and the current state of psychological science
ON2 To carry out diagnostics, examination and forecasting of features of development of psychological
properties and states, mental processes of the personality
ON3 Apply theoretical knowledge and practical skills in correctional and consulting activities with
different categories of clients
ON4 Use effective communication skills in professional activities
ON5 Apply theoretical knowledge of psychological phenomena and patterns of educational activity,
education and development of subjects of the educational process
ON6 Design and implement a psychological assessment of the educational process, the educational
environment, taking into account modern learning technologies
ON7 Be able to plan and conduct scientific and psychological research
ON8 Use managerial and leadership competencies in practical activities
ON9 Critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of processes and
phenomena
ON10 Apply knowledge about the characteristics of people of different ages and social strata
ON11 Apply stress management and time management skills.
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историкофилософск
их знаний
и
духовной
модерниза
ции/
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KKZT
1101

Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі
кезеңдері туралы объективті тарихи білім
береді; студенттердің назарын мемлекеттілік
пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы
мен дамуы мәселелеріне бағыттайды.

ООД
ОК

SIK
1101

Современная
история
Казахстана

OOD
OK

CHK
1101

Contemprorary
History Of
Kazakhstan

Дисциплина дает объективные исторические знания
об основных этапах истории современного Казахстана; направляет внимание студентов на проблемы
становления и развития государственности и историко-культурных процессов.
The discipline provides objective historical knowledge
about the main stages of the history of modern Kazakhstan; directs the attention of students to the problems of
the formation and development of statehood and historical and cultural processes.
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Семест
р/
Seme
ster
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Қалыпт
асатын
компете
нциялар
(кодттар
ы)/Фор
мируем
ые
компете
нции
(коды)/
Formed
compete
ncies
(codes)

ЖК 1;
ЖК 2

Module of
historical
and philosophical
knowledge
and spiritual modernization

of the module, the student
will: GC 1, GC 2, GC 3,GC
8,GC 9, GC 10,GC 11, GC 13
GC 14

ЖБП
МК

Fil
1102

Философия

Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет
контекстінде философия туралы, оның негізгі
бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу
әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.
Пән
аясында
студенттер
философияның
қоғамдық сананы жаңғыртудағы рӛлін түсіну
және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін
шешу
контекстінде
философиялықдүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің
негіздерін зерттейді.

ООД
ОК

Fil
1102

Философия

OOD
MK

Phi
1102

Philosophy

ЖБП
МК

ASM
2106

Әлеуметтану,
Саясаттану,
Мәдениеттану

Дисциплина формирует у студентов целостное представление о философии как особой форме познания
мира, об основных ее разделах, проблемах и методах
их изучения в контексте будущей профессиональной
деятельности. В рамках дисциплины студенты изучат основы философско-мировоззренческой и методологической культуры в контексте понимания роли
философии в модернизации общественного сознания
и решении глобальных задач современности.
The discipline forms students' holistic understanding of
philosophy as a special form of understanding the world,
its main sections, problems and methods of studying
them in the context of future professional activities. As
part of the discipline, students will study the basics of
philosophical, worldview and methodological culture in
the context of understanding the role of philosophy in
modernizing public consciousness and solving global
problems of our time.
Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында
анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін
шешу контексінде білім алушылардың әлеуметтікгуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады
Дисциплины модуля формируют социально-

ООД

SPC

Социология,

5

2

ЖК 3;
ЖК 8

6

3

ЖК 9,
ЖК 10

ОК

2106

Политология,
Культурология

GED
MC

SPC
2106

Sociology,
Political science,
Culturology

ЖБП
МК

Psi
2107

Психология

ООД
ОК

Psi
21107

Психология

GED
MC

Psi
2107

Psychology

гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте решения задач модернизации общественного
сознания, определенных государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
The disciplines of the module form the social and humanitarian outlook of students in the context of solving
the problems of modernization of public consciousness,
determined by the state program "Looking into the future: modernization of public consciousness"
Пән студенттердің әлеуметтік -гуманитарлық кӛзқарасын қалыптастыруға бағытталған, «Болашаққа
кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік
бағдарламасымен байланысты. Пән тұлға психологиясы, ӛзін-ӛзі реттеу психологиясы, ӛмірдің мәні
мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау психологиясы, сондай-ақ
тұлғааралық қарым-қатынас психологиясындағы
негізгі түсініктерді қамтиды.
Дисциплина направлена на формирование социально-гуманитарного мировоззрения студентов, связана
с государственной программой «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». Дисциплина включает в себя основные понятия по психологии
личности, психологии саморегуляции, психологии
смысла жизни и профессионального самоопределения, а также психологии межличностного общения
The discipline is aimed at the formation of the social and
humanitarian outlook of students, is associated with the
state program "Looking into the future: modernization of
public consciousness." The discipline includes basic
concepts in personality psychology, psychology of selfregulation, psychology of the meaning of life and professional self-determination, as well as the psychology
of interpersonal communication.

2

3

ЖК 9,
ЖК 10

КSZ
hK
MN
2109

Құқық және
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы мәдениет
негіздері

ООД
КВ

OPA
K
2109

Основы права и
антикоррупционной культуры

GED
EC

FLAC
C
2109

Basics of Law and
Anti-Corruption
Culture

ЖБП
ТК

ЖБП
МК

ETK Экология және
2109 тіршілік
қауіпсіздігі

ООД
КВ

EBZ
h
2109

Экология и безопасность жизнедеятельности

GED
EC

ELS
2109

Ecology and life
safety

ЖБП
MK

EK
Экономика және
N
кәсіпкерлік
2109 негіздері

ООД
КВ

OEP
2109

Основы экономики и предпринимательства

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы
жалпы
түсінік
беретін
құқықтың
негізгі
салаларының мәселелерін қарауға бағытталған,
сондай-ақ
білім
алушылардың
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен құқықтық
мәдениетін қалыптастыруды зерделеуді кӛздейді
Изучение дисциплины направлено на рассмотрение
вопросов основных отраслей права, которые дают
общее представление о роли законодательных норм,
а также предусматривает изучение формирования
антикоррупционного мировоззрения и правовой
культуры обучающихся
The study of the discipline is aimed at considering the
issues of the main branches of law, which give a general
idea of the role of legislative norms, and also provides
for the study of the formation of anti-corruption
worldview and legal culture of students
Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер
мен техносфералардың жұмысында қауіпті, тӛтенше
жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады
Дисциплина формирует экозащитное мышление и
способность предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций в функционировании природных экосистем и техносферы
The discipline forms eco-protective thinking and the
ability to prevent dangerous and emergency situations in
the functioning of natural ecosystems and the technosphere
Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік
ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік
қызметін
ұйымдастырудың
теориялық
және
практикалық дағдыларын қалыптастырады
Дисциплина формирует экономический образ мышления, теоретические и практические навыки организации успешной предпринимательской деятельно-
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4

ЖК
11,ЖК 13
ON 2, ON
11

ЖК 6
ON 2,
ON 11

ЖК 11
ON8, ON
9,
ON11

Тіл
модулі/
Языковой
модуль/
language
module

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 4, ЖК 5

GED
EC

FEE
2109

Basics of economics and business

ЖБП
МК

KN
Кӛшбасшылық
2109 негіздері

ООД
КВ

OL
2109

Основы лидерства

GED
EC

BF
2109

Basics of
Leadership

ЖБП
МК

K(O Қазақ (орыс) тілі
)T
1103
(1,2)

ООД
ОК

K(R)
Ya
1103

/ После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ОК 4, ОК 5
/ Upon successful completion

Казахский (русский) язык

сти предприятий в конкурентной среде
The discipline forms an economic way of thinking, theoretical and practical skills in organizing successful entrepreneurial activities of enterprises in a competitive
environment

Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар
кӛшбасшылық
қасиеттерді,
стильдерді,
кәсіпорын, аймақ және тұтастай ел деңгейінде
әсер ету әдістерін қолдана отырып, адамдардың
мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін тиімді
басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді

ЖК 13
ON 3
ON8
ON11

При изучении данной дисциплины обучающиеся
овладеют методологией и практикой эффективного
управления поведением и взаимодействием людей
путем использования лидерских качеств, стилей, методов влияния на уровне предприятия, региона и
страны в целом
When studying this discipline, students will master the
methodology and practice of effective management of
behavior and interaction of people through the use of
leadership qualities, styles, methods of influence at the
level of the enterprise, region and country as a whole

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу, ғылыми,
оқу-ағартушылық және ӛзге де мақсаттар үшін
қолдана білуі мен дағдыларын қалыптастырады.
Ғылыми мақалалар мен ғылыми-зерттеу
жұмыстарын
және
жобаларды
жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді
Дисциплина обеспечивает качественное усвоение казахского языка как средства социального,
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1,2

ЖК 4,
ЖК 5

(1,2)

of the module, the student
will:
GC 4, GC 5
GED
MC

K(R)
La
1103
(1,2)

ЖБП
МК

ShT Шетел тілі
1104
(1,2)

ООД
ОК

IYA
1104
(1, 2)

Иностранный
язык

GED
MC

FL
1104
(1, 2)

Foreign language

БП
ЖОО
К

БД
ВК

KK(
O)T
2203

PK(
R)

Kazakh (Russian)
language

Кәсіби қазақ
(орыс тілі)

Профессиональны
й казахский

межкультурного, профессионального общения
через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для
изучающих казахский язык как иностранный.
The discipline provides high-quality mastering of
the Kazakh language as a means of social, intercultural, professional communication through the formation of communicative competencies at all levels
of language use for students of Kazakh as a foreign
language.
Пән
студенттердің
мәдениетаралықкоммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде
білім беру барысында жеткілікті деңгейде
қалыптастырады.
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1,2

ЖК 4,
ЖК 5

4

4

ЖК 4,
ЖК 5

Дисциплина
формирует
межкультурнокоммуникативную компетенцию студентов в процессе иноязычного образования на достаточном
уровне.
The discipline forms the intercultural and communicative competence of students in the process of foreign
language education at a sufficient level.

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу, ғылыми,
оқу-ағартушылық және ӛзге де мақсаттар үшін
қолдана білуі мен дағдыларын қалыптастырады.
Ғылыми мақалалар мен ғылыми-зерттеу
жұмыстарын
және
жобаларды
жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді
Дисциплины модуля формируют навыки использования государственного и иностранного языков в

ON 4

Ya
2203

(русский) язык

BD
UC

PK(R Professional
)L
Kazakh (Russian)
2203 language

БП
ЖОО
К

KBS
hT
2204

БД
ВК

BD
UC

БП
ЖОО
К

БД ВК

профессиональной деятельности, научной и практической работы, общения с зарубежными коллегами,
для самообразовательных и других целей

The disciplines of the module form the skills of
using the state and foreign languages in
professional activity, scientific and practical work,
communication with foreign colleagues, for selfeducation and other purposes

Пән студенттердің таңдаған бағытына сәйкес және
Кәсіби
бағытталған шет кәсіби тапсырмаларды шешу үшін практикалық
қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы мәдени,
тілі

4

3

ЖК 4,
ЖК 5
ON 4

Бұл
пән
білім
алушыларға
ғылыми
дерекқорлардан ақпараттар іздеуге, мәтіндерді
талдау мен түсіндіре алуға, академиялық
жазбалардың әр түрлі жанрларымен (аннотация,
эссе, шолулар, аналитикалық шолулар, мақала)
жұмыс жасауға байланысты кәсіби ісәрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Изучение данного курса позволит обучающимся
осуществлять профессиональную деятельность,
связанную с поиском информации в научных

3

3

ЖК 4,
ЖК 5,
ON 4

кәсіптік
және
лингвистикалық
құзыреттерді
қалыптастырады және жетілдіреді
POIYa Профессионально Дисциплина формирует и развивает общекультурные,
2204 -ориентированный профессиональные и лингвистические компетенции в
иностранный язык соответствии с выбранным направлением студентов и
необходимые для осуществления практической деятельности по решению профессиональных задач.
POFL ProfessionallyThe discipline forms and develops general cultural, pro2204 Oriented Foreign
fessional and linguistic competencies in accord-ance with
Language
the chosen direction of students and necessary for the
implementation of practical activities to solve professional problems.

AIZ
Академиялық
H
іскерлік жазу
2201
ADP Академическое
2201 деловое письмо

Жаратылыстануғылыми
модулі/
Естественн
о- научный
модуль/
Natural
Science and
Mathematic
s module

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 6, ЖК 7

BD
UC

ABW Academic Busi2201 ness Writing

ЖБП/
МК

AK
АқпараттықT
коммуникациял
1105 ық
технологиялар
(ағылшын
тілінде)

ООД
ОК

IKT Информационно
1105 коммуникацион
ные технологии
(на англ. языке)

GED
MC

IKT
1105

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 6, ОК 7
/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 6, GC 7

Information and
Communication

базах данных, анализом и реферированием текстов, работой с различными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, рецензии, аналитический обзор, статьи) особенностями академического
письма.
This course allows students to search for information from scientific databases, analyze and abstract texts, carry out professional activities related
to working with different genres of academic records (annotations, essays, reviews, analytical reviews, articles).
Пән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау және
ӛңдеу әдістерін, сандық технологиялар арқылы
ақпаратты жинау және беру тәсілдерін сын
тұрғысынан бағалау және талдау қабілетін
қалыптастырады. Студенттер компьютерлік
жүйелер архитектурасының тұжырымдамалық
негіздерін, операциялық жүйелер мен желілерді
зерттейді; желілік және веб қосымшаларды
әзірлеу
концепциялары,
ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары туралы
білім алады; қазіргі заманғы ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану
дағдылары қалыптасады.
Дисциплина
формирует
способность
использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические средства и информационные
технологии и умение работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
The discipline forms the ability to use modern technical
means and information technologies to solve analytical

5

2

ЖК 6,
ЖК 7

Technologies (in
English)
Психологи
яға кіріспе/
Введение в
психологи
ю/
Introducati
on to
psychology

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 5, ЖК 6, ЖК 9, ЖК 10
ON 1, ON 9

БП
ЖООК

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10
ON 1, ON 9

БД ВК

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 5, GC 6, GC 9, GC 10
ON 1, ON 9

BD
UC

БП
ЖОО
К

MK
1202

Мамандыққа
кіріспе

VS
Введение в спе1202 циальность

IS
Introduction to
1202 Specialty

PT
1205

Психология
тарихы

БД ВК IP
1205

История
психологии

BD
UC

History of
psychology

HP
1205

and research problems and the ability to work with
information in global computer networks.
Модуль пәні білім алушыларды маманданудың
әртүрлі
бағыттарындағы
маман-психологқа
қойылатын
талаптарымен
таныстырады;
болжанатын мамандану бағытын ескере отырып,
жеке оқу траекториясы процесін жоспарлау және
ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.
Дисциплина модуля знакомит обучающихся с требованиями к специалисту-психологу в разных направлениях специализации; формирует навыки планирования и организации процесса индивидуальной траектории обучения с учѐтом направления предполагаемой специализации.
The discipline of the module introduces students to the
requirements for a specialist psychologist in dif-ferent
areas of specialization; forms the skills of planning and
organizing the process of an individual learning trajectory, considering the direction of the intended specialization.
Пән қазіргі психологиялық түсініктерді олардың
тарихи-ғылыми шығу тегі тұрғысынан талдау
дағдысын қалыптастырады; психологияның даму
тенденцияларын жалпы тарихи, мәдени және жалпы
ғылыми салалармен салыстыра білу дағдысын
қалыптастырады.
Дисциплина формирует навыки анализировать современные психологические представления с точки
зрения их историко-научного происхождения; умения соотносить тенденции развития психологии с
общеисторическими, культурными и общенаучными
областями
The discipline develops the skills to analyze modern
psychological concepts from the point of view of their
historical and scientific origin; to correlate the trends in

ЖК 6
ЖК 9
ЖК 10
ON 1

4

1

ЖК 5
ON 9

6

2

БП
ЖОО
К

OP
1206

БД ВК UP
1206

Фундаментальді
психология

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 5, ЖК 8
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON
10

Оқу практикасы

Учебная практика

BD
UC

TP
1206

Training practice

БП
ЖОО
К

ZhP
1207

Жалпы
психология

БД ВК OP
1207

Общая
психология

the development of psychology with general historical,
cultural and general scientific fields.
Алғашқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды
қалыптастырады, алған теориялық білімдерін
бекітеді және тереңдетеді. Студент таңдаған
мамандығы бойынша қажетті дағдылар мен
дағдыларды игереді, болашақ кәсіби қызметі туралы
түсінігін кеңейтеді. Білім беру практикасы ӛзіндік
жұмысты емес, болашақ мамандығымен танысуды
және зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын
меңгеруді болжайды.
Формирует первичные профессиональные умения и
навыки, закрепляет и углубляет полученные
теоретические знания. Обучающийся овладевает
необходимыми навыками и умениями по избранной
специальности, расширяет представления о будущей
профессиональной деятельности. Учебная практика
предполагает не самостоятельную работу, а
ознакомление с будущей профессией и получение
первых навыков исследовательской деятельности.
Forms primary professional skills and abilities,
consolidates and deepens the theoretical knowledge
gained. The student masters the necessary skills and
abilities in the chosen specialty, expands the idea of
future professional activity. Educational practice
presupposes not independent work, but acquaintance
with the future profession and the acquisition of the first
skills of research activity.
Модуль пәні психология саласындағы іргелі білімді
сапалы меңгеруге, психологикалық қасиеттер мен
жағдайларды
талдаудың
негізгі
әдістеріне,
психикалық процестердің сипаттамаларына, жеке
тұлғалардың әр түрлі іс-әрекеттеріне ықпал етеді.
Дисциплина модуля способствует качественному
овладению фундаментальными знаниями в области

ЖК 5
ЖК 6
ON 1

2

2

ЖК 5
5

1

ON 1
ON 5

Фундаментальная психология

Fundamental psychology

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5, ОК 8
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON
10
/ Upon successful completion
of the module, the student
will:
GC 5, GC 8
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON
10

BD
UC

GP
1207

БП
ЖОО
К

DP
2208

БД ВК PR
2208

BD
UC

DP
2208

БП
ЖОО
К

AP
2209

психологии, основными приѐмами анализа психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности
индивидов.
General psychology The discipline of the module contributes to the
qualitative mastery of fundamental knowledge in the
field of psychology, the main techniques for analyzing
psychological properties and states, characteristics of
psychological processes, and various types of individual
activities.
Даму
Пән онтогенездегі адамның психикалық дамуының
психологиясы
заңдылықтарын ашады, оның психикалық дамуын
анықтайды, психикалық даму теориясын және
туғаннан қартайғанға дейінгі әр кезеңнің толық
психологиялық сипаттамасын қамтиды.
Психология
Дисциплина
раскрывает
закономрности
развития
психического развития человека в онтогенезе,
детерминацию его психического развития, включает
в себя теории психического развития и полную
психологическую
характеристику
каждого
возрастного периода от рождения и до старости.
Developmental
The discipline reveals the laws of human mental
Psychology
development in ontogenesis, the determination of his
mental development, includes the theory of mental
development and a complete psychological description
of each age period from birth to old age..
Әлеуметтік
Пән адамның қоғаммен әлеуметтік-психологиялық
психология
қарым-қатынасы туралы түсінік береді, адамды
әлеуметтендіру
процесінің
психологиялық
механизмдерін
ашады,
қарым-қатынастың
әлеуметтік психологиясын, адамның әлеуметтік
психологиясын, үлкен мен кішінің топтар әлеуметтік
психологиясын,
конфликтінің
әлеуметтік
психологиясы, әлеуметтік психологтың практикалық
жұмысының негіздері қамтиды.

ЖК 5

5

3

ON 5
ON 6
ON 10

ЖК 5
ЖК 8

5

4

ON 4

Тұлға
және жеке
айырмашы
лықтар
психологиясы/
Психология личности и индивидуальных
различий/

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 5, ЖК 10, ЖК 12
ON 1, ON 2, ON 9, ON 10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5, ОК 10, ОК 12
ON 1, ON 2, ON 9, ON 10

/ Upon successful completion of
Psychology the module, the student will:
of personal- GC 5, GC 10, GC 12
ity and inON 1, ON 2, ON 9, ON 10
dividual

БД ВК SP
2209

Cоциальная
психология

BD
UC

SP
2209

Social Psychology

БП
ЖОО
К

TP
2210

Тұлға
психологиясы

БД ВК PL
2210

Психология
личности

BD
UC

Personality
psychology

PP
2210

Дисциплина дает представление о социальнопсихологическом взаимодействии личности с социумом, раскрывает психологические механизмы
процесса социализации личности, включает в себя
социальную психологию общения, социальную психологию личности, социальную психологию больших и малых групп, социальную психологию конфликта, основы практической работы социального
психолога.
The discipline gives an idea of the socio-psychological
interaction of a person with society, reveals the
psychological mechanisms of the process of
socialization of a person, includes social psychology of
communication, social psychology of a person, social
psychology of large and small groups, social psychology
of conflict, the foundations of the practical work of a
social psychologist.
Пән негізгі ұғымдарды және тұлға психологиясының
идеялары; тұлғаның құрылымы және оны құрудың
"бірліктері" туралы білімді игеру; тұлғаның
қалыптасуының шарттары мен факторларын,
сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік топтардағы тұлғаның
жұмыс істеу заңдылықтарын анықтау үшін талдау,
жалпылау және синтез әдістерін қолдану.
Дисциплина позволяет освоить базовые понятия и
идеи психологии личности; овладеть знаниями о
структуре личности и «единицах» ее построения;
применять методы анализа, обобщения и синтеза к
определению условий и факторов становления личности, а также закономерности функционирования
личности в различных социальных группах.
The discipline allows you to master the basic concepts
and ideas of personality psychology; to master
knowledge about the structure of the personality and the
"units" of its construction; to apply methods of analysis,

ЖК 5
ЖК 10
ON 1
ON 9

5

3

differences
БП
ЖОО
К

DP
3211

БД ВК DP
3211

Дифференциалды
психологиясы

Дифференциальна
я психология

BD
UC

DP
3211

Differential
psychology

КП/
ЖОО
К

ZhAP
4301

Жыныстық
айырмашылық
психологиясы

generalization and synthesis to determine the conditions
and factors of personality formation, as well as the laws
of personality functioning in various social groups.
Тәртіп жеке айырмашылықтар, олардың қалыптасу
кӛздері, құрылымы және кӛріну тәсілдері туралы
білімді қалыптастырады. Пәнді оқу нәтижесінде
студент әр түрлі практикалық іс-әрекетте адамның
қасиеттері мен жағдайларын диагностикалаудың,
алдын-алудың, сараптаудың негізгі әдістерін
қолдана алады, ӛзгерістерді болжай алады және
психиканың әртүрлі компоненттерінің қалыпты және
психикалық ауытқулармен жұмыс істеуін түсінеді.
Дисциплина формирует знания об индивидуальных
различиях, источниках их формирования, структуре
и способах проявления. В результате изучения дисциплины обучающийся сможет использовать основные приемы диагностики, профилактики, экспертизы
свойств и состояний человека в различных видах
практической деятельности, прогнозировать изменения и понимать функционирование различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях.
The discipline forms knowledge about individual
differences, the sources of their formation, the structure
and ways of their manifestation. As a result of studying
the discipline, the student will be able to use the basic
techniques of diagnosis, prevention, examination of the
properties and conditions of a person in various types of
practical activities, predict changes and understand the
functioning of various components of the psyche in
normal and in mental disorders.
Пән студенттерді гендерлік психология саласындағы
негізгі
ұғымдармен
және
проблемалармен
таныстырады; әлеуметтік-психологиялық процестер
мен құбылыстарды гендерлік талдау дағдыларын

ЖК 5
ЖК 12
ON 1
ON 2

5

5

5

7

ЖК 5

ON 9

қалыптастырады.

Ғылымипсихологиялық
зерттеулер
және психодиагностика
/
Научнопсихологические
исследования и
психодиагностика
/
Scientificpsychological research and
psychodiagnostics

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 2, ЖК 12
ON 1, ON 2, ON 7

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 2, ОК 12
ON 1, ON 2, ON 7

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 2 GC 12
ON 1, ON 2, ON 7

ПД
ВК

PPR
4301

PD
UC

PGD
4301

БП
ЖОО
К

ZhPB
P
1212

БД ВК POP
1212

BD
UC

WGP
1212

БП
ЖОО
К

PN
2213

Дисциплина знакомит студентов с основными понятиями и проблемами в области гендерной психологии; формирует навыки гендерного анализа социально-психологических процессов и явлений.
Psychology of
The discipline introduces students to the basic concepts
gender differences
and problems in the field of gender psychology; forms
the skills of gender analysis of socio-psychological
processes and phenomena.
Жалпы
Пән психологиялық ғылымның негізгі әдістерін,
4
психология
олармен жұмыс істеу тәсілдерін, олардың жіктелуі
бойынша
мен қолдану ерекшеліктерін меңгеруге, сондай-ақ
практику м
тұлғаның психологиялық қасиеттерін, жағдайы мен
процестерін ғылыми зерттеудің білімі мен негізгі
іскерліктерін меңгеруге мүмкіндік береді.
Практикум по
Дисциплина позволяет освоить основные методы
общей психологии психологической науки, способы работы с ними, их
классификацию и особенности применения, а также
овладеть знаниями и базовыми умениями научного
изучения психологических свойств, состояний и
процессов личности.
Workshop on
The discipline allows you to master the basic methods of
General psychology psychological science, how to work with them, their
classification and application features, as well as to
master the knowledge and basic skills of the scientific
study of psychological properties, states and processes
of the individual.
Психодиагностика Психодиагностика ғылым ретінде және тәжірибелік 5
негіздері
іс-әрекет ретінде. Психодиагностиканың даму
тарихы. Психодиагностиканың психометриялық
негіздері: тест нормаларының репрезентативтілігі,
тесттің
сенімділігі,
тесттің
валидтілігі.
Әдістемелерді құру және бейімдеу технологиясы.
3.психологиялық
диагностика.
Қабілеттің

ON 10

Психология
половых различий

1

ЖК 2
ЖК 12
ON 2

4

ЖК 2
ЖК 12
ON 1
ON 2

БД ВК OP
2213

Основы
психодиагностики

BD
UC

Basics of
psychodiagnostics

PB
2213

БП ТК EP
4217

Эксперименталды
психология

психологиялық
диагностикасы.
Мотивацияның
психодиагностикасы.
Тұлғааралық
қарымқатынастың психодиагностикасы. Жеке сананың
психодиагностикасы. Психодиагностика сана-сезім.
Проективті әдістемелер.
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. История развития психодиагностики.
Психометрические основы психодиагностики: репрезентативность тестовых норм, надежность теста,
валидность тестов. Технология создания и адаптации
методик. Психодиагностика черт (тест-опросники и
субъективное шкалирование). Психологическая диагностика способностей. Психодиагностика мотивации. Психодиагностика межличностных отношений.
Психодиагностика индивидуального сознания. Психодиагностика самосознания. Проективные методики.
Psychodiagnostics as a science and as a practical
activity. The history of the development of psychodiagnostics. Psychometric bases of psychodiagnostics:
representativeness of test norms, reliability of test,
validity of tests. Technology of creation and adaptation
of techniques. Psychodiagnostics of traits (test
questionnaires and subjective calibration). Psychological
diagnostics of abilities. Psychodiagnostics of motivation.
Psychodiagnostics of the interpersonal relations.
Psychodiagnostics
of
individual
consciousness.
Psychodiagnostics of self-consciousness. Projective
technique.
Пән теориялық және эксперименттік зерттеу
жүргізу, психологияда математикалық талдау мен
модельдеудің негізгі әдістерін қолдану дағдыларын
қалыптастырады.

5

7

ЖК 2
ЖК 12

EP
БД КВ 4217

BD
EC

Үлкен
топтардың
әлеуметтік
психологясы /
Социальная психология

EP
4217

БП ТК PSTP
4217

Психологиялық
сараптама
теориясы мен
практикасы

БД КВ TPPE
4217

Теория и практика
психологической
экспертизы

BD
EC

Theory and practice
of psychological
examination

TPPE
4217

БП ТК EtnP
Модульді сәтті аяқтағаннан
2218
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 3, ЖК 4, ЖК 5, ЖК 6, ЖК 8,
ЖК 10, ЖК 12
ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5,
ON 6, ON 8
/ После успешного завершения модуля обучающийся бу-

Экспериментальна Дисциплина формирует навыки проведения теоретия психология
ческого и экспериментального исследования, применения основных методов математического анализа и
моделирования в психологии.
Experimental
The discipline develops the skills of conducting
psychology
theoretical and experimental research, applying the main
methods of mathematical analysis and modeling in
psychology.

Этнопсихология

Пән
әлеуметтік
гуманитарлық,
психолингвистикалық,
сот
психологиялық
сараптама
салаларында
психологиялық
сараптамалық қызмет дағдыларын қалыптастырады,
психологиялық сараптама әдістерін меңгеруге
мүмкіндік береді
Дисциплина формирует навыки психолого- экспертной деятельности в сферах социально- гуманитарной, психолингвистической, судебно- психологической экспертизы, позволяет овладеть методами психологической экспертизы
The discipline forms the skills of psychological and
expert activity in the fields of social and humanitarian,
psycholinguistic, forensic psychological expertise,
allows you to master the methods of psychological
expertise
Пән
студенттерді
этнопсихологиялық
құбылыстармен, олардың қалыптасу және даму
ерекшеліктерімен таныстыруға; ұзақ мерзімді
салдарларды ескере отырып, әлеуметтік жағдайларға
және
олардағы
ӛзара
іс-қимылдарға
этнопсихологиялық талдау жүргізу дағдыларын
қалыптастыруға;
қоғамдағы
этносаралық
қатынастарды үйлестіру мақсатында қолданбалы
зерттеулер
жүргізу
дағдыларын
жетілдіруге

ON 1
ON 2
ON 7

ЖК 2
ЖК 12

ON 1
ON 2
ON 7

5

4

ЖК 8
ЖК 10
ЖК 12

ON 1

больших
групп/
Social psychology of
big groups

дет:
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8,
ОК 10, ОК 12
ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5,
ON 6, ON 8
/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 3, GC 4, GC 5, GC 6, GC 8,
GC 10, GC 12
ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5,
ON 6, ON 8

мүмкіндік береді
БД КВ EtnP
2218

Этнопсихология

BD
EC

Ethnopsychology

EtnP
2218

БП ТК BP
2218

Басқару
психологиясы

БД КВ PU
2218

Психология
управления

BD
EC

Рsychology of
management

PM
2218

Дисциплина позволяет ознакомить студентов с этнопсихологическими явлениями, спецификой их формирования и развития; сформировать навыки проведения этнопсихологического анализа социальных
ситуаций и взаимодействия в них с учетом долговременных последствий; овладеть навыками проведения прикладных исследований, имеющих целью
гармонизацию межэтнических отношений в обществе
The discipline allows students to familiarize themselves
with ethnopsychological phenomena, the specifics of
their formation and development; to form the skills of
conducting ethnopsychological analysis of social
situations and interaction in them, taking into account
the long-term consequences; to master the skills of
conducting applied research aimed at harmonizing
interethnic relations in society
Пән басқарушылық қызметтің функционалдық
құрылымы және басқарудың психологиялық әдістері
туралы түсінікті қалыптастырады; персоналды
ынталандыру және ынталандырудың практикалық
дағдылары, ұжымдағы еңбек даулары мен
жанжалдарын шешу
Дисциплина формирует представление о функциональной структуре управленческой деятельности и
психологических методов управления; практические
навыки мотивации и стимулирования персонала,
разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
The discipline forms an idea of the functional structure
of
management
activities
and
psychological
management methods; practical skills of motivating and
stimulating staff, resolving labor disputes and conflicts

ЖК 3
ЖК 4

ON 4
ON 8

БП
ЖОО
К

OP
2214

БД ВК PP
2214

BD
UC

Кәсіби
қызмет
психологиясы

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 3, ЖК 5, ЖК 7, ЖК 9, ЖК
10, ЖК 11
ON 1, ON 3, ON 8, ON 11

/
Психология профессиональной
деятельно-

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10,
ОК 11
ON 1, ON 3, ON 8, ON 11

SP
2214

БП ТК EP
4219

БД КВ PT
4219

in the team
Ӛндірістік
Ӛндірістік практика адамның жеке - психологиялық
практикасы
ерекшеліктерін,
топтар
арасындағы
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды бағалаудың,
ӛлшеудің және талдаудың ғылыми әдістерін іс
жүзінде қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік
береді; алдын алуға, түзетуге, дамытуға бағытталған
психологиялық бағдарламаларды құру және енгізу
дағдылары.
Производственная Производственная практика позволяет овладеть
практика
навыками практического применения научных методов оценки, измерения и анализа индивидуально психологических особенностей человека, различий и
сходства между группами; навыками построения и
реализации психологических программ, направленных напрофилактику, коррекцию, развитие.
Specialized practice Industrial practice allows you to master the skills of the
practical application of scientific methods of assessment,
measurement and analysis of individual - psychological
characteristics of a person, differences and similarities
between groups; the skills of building and implementing
psychological programs aimed at prevention, correction,
development.
Еңбек
Пән еңбек қызметінің субъектісі ретінде адамның
психологиясы
мәні мен құрылымын қарастыруға және игеруге;
студенттердің
еңбек
мотивациясының
іргелі
негіздерін игеруіне; тұлғаның кәсіби маңызды
қасиеттері мен кәсіби қабілеттері туралы негізгі
ережелерді қарастыруға; кәсіптік бағдарлау және
кәсіптік кеңес беру дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған.
Психология труда Дисциплина направлена на рассмотрение и усвоение
сущности и структуры человека как субъекта трудовой деятельности; овладение обучающимися фундаментальных основ трудовой мотивации; рассмотре-

4

4

ЖК 5
ЖК 6
ON 1
ON 2
ON 3
ON 5
ON 6

5

7

ЖК 5
ЖК 9
ON 11

сти

/
Psychology
of professional work

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 3, GC 5, GC 7, GC 9, GC10,
GC 11
ON 1, ON 3, ON 8, ON 11

BD
EC

WP
4219

Work Psychology

БП ТК BKTP Бәсекеге қабілетті
2219
тұлға
психологиясы

БД КВ PKL
2219

Психология
конкурентоспособ
ной личности

BD
EC

PCP
2219

Psychology of
competitive
personality

КП
ТК

UP
3307

Ұйымдастыру
психологиясы

ние базисных положений о профессионально важных качествах и профессиональных способностях
личности; формирование навыков профориентационной и профконсультационной работы.
The discipline is aimed at considering and assimilating
the essence and structure of a person as a subject of
labor activity; mastering the fundamental foundations of
labor motivation by students; considering the basic
provisions on professionally important qualities and
professional abilities of a person; forming skills of
career guidance and professional consulting work.
Пән болашақ маман ретінде университет түлегінің
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін жеке
қасиеттерді
дамыту
технологиясын
игеруге
мүмкіндік береді; тиімді адами қарым-қатынастарды
құру және кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау саласындағы
құзіреттіліктерді қалыптастырады.
Дисциплина позволяет овладеть технологией развития личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника ВУЗа как будущего
специалиста; сформировать компетенции в области
построения эффективных человеческих взаимоотношений и профессионального самоопределения.
The discipline allows to master the technology of
developing personal qualities that ensure the
competitiveness of a university graduate as a future
specialist; to form competencies in the field of building
effective human relationships and professional selfdetermination.
Пән қазіргі әлеуметтік шындық жағдайында әртүрлі
ұйымдастырушылық мәселелерге психологиялық
талдау жасау және ұйым қызметкерлерінің жеке
ӛсуіне және ӛндірістік процесті оңтайландыруға
ықпал ететін жеке адамдар мен топтардың
денсаулығын қорғауға бағытталған психологиялық

ЖК 5
ЖК 9
ON 11

5

5

ЖК 3

ON 3
ON 8
ON 11

технологияларды
қалыптастырады.
ПД
КВ

OP
3307

Организационная
психология

PD EC OP
3307

Organizational
psychology

КП
ТК

Ұйымдардағы
психологиялық
қызмет

ПД
КВ

UPK
3307

PSO
3307

PD EC PSO
3307

Психологическая
служба в
организации

Psychological
service in
organizations

енгізу

дағдыларын

Дисциплина формирует навыки осуществления психологического анализа различных организационных
проблем в условиях современной социальной реальности и реализации психологических технологий,
ориентированных на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп,
способствующих оптимизации производственного
процесса.
The discipline forms the skills of psychological analysis
of various organizational problems in the conditions of
modern social reality and the implementation of
psychological technologies focused on the personal
growth of employees of the organization and the health
of individuals and groups that contribute to the
optimization of the production process.
Пән қазіргі заманғы ұйымда психологиялық
қызметті ұйымдастырудың әдіснамалық, теориялық
және әдістемелік негіздері туралы түсінік береді;
ұйым қызметкерлерінің психопрофилактикасын іске
асыру, психологиялық қолдау және психикалық
және тұлғалық дамуын ұштастыру дағдыларын
қалыптастырады.
Дисциплина дает представление о методологических, теоретических и методических основах организации психологической службы в современной
организации; формирует навыки реализации психопрофилактики, психологической поддержки и сопровождения психического и личностного развития
сотрудников организации.
The discipline gives an idea of the methodological,
theoretical and methodological foundations of the
organization of psychological service in a modern
organization; it forms the skills of implementing

ЖК 3

ON 3
ON 8
ON 11

БП
ЖОО
К

Денсаулық
психологиясы
/Психолог
ия здоровья

/Psycholog
y of health

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 5, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 10, ЖК
11
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,
ON 10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК 11
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,

ZP
3215

Заң психологиясы

БД ВК YuP
3215

Юридическая
психология

BD
UC

LP
3215

Law Psychology

КП/Т
К

MP
3308

Медициналық
психология

ПД
КВ

MP
3308

Медицинская
психология

psychoprophylaxis, psychological support and support
for the mental and personal development of employees
of the organization.
Пән психология мен құқықтың ӛзара әрекеттесу
саласы туралы негізгі түсініктерді қалыптастырады,
заң психологиясының құрылымы мен негізгі
мазмұнын, оның негізгі ұғымдары мен әдістерін
түсінуге ықпал етеді; қазіргі қоғамдағы құқықтық
қатынастарды талдау үшін алынған білімді қолдану
дағдыларын қалыптастырады.
Дисциплина формирует основные представления о
сфере взаимодействия психологии и права,
способствует пониманию структуры и основного
содержания юридической психологии, ее базовых
понятий и методов; формирует навыки применения
полученных знаний для анализа правовых
отношений в современном обществе.
The discipline forms the basic concepts of the sphere of
interaction between psychology and law, contributes to
the understanding of the structure and main content of
legal psychology, its basic concepts and methods; forms
the skills of applying the acquired knowledge to analyze
legal relations in modern society.
Пән заманауи медициналық психология мәселелері:
нейропсихология, патопсихология, соматикалық
аурулар клиникасы, даму ауытқулары, олардың
диагностикасы, түзету және алдын алу саласында
теориялық білім мен практикалық дағдыларды
игеруге мүмкіндік береді.

Дисциплина позволяет овладеть теоретическими
знаниями и практическими навыками в области
проблем современной медицинской психологии:
нейропсихологии, патопсихологии, клиники соматических заболеваний, аномалий развития, их
диагностики, коррекции и профилактики.

3

6

ЖК 7
ЖК 10
ЖК 11
ON 1

5

5

ЖК 5
ЖК 10
ЖК 11
ON 10

ON 10

PD EC MP
3308

Medical
psychology

The discipline allows you to master theoretical
knowledge and practical skills in the field of problems of
modern
medical
psychology:
neuropsychology,
pathopsychology, clinics of somatic diseases,
developmental abnormalities, their diagnosis, correction
and prevention.

КП/Т
К

Патопсихология

Пән психикалық белсенділіктің бұзылуының
құрылымы, психиканың ыдырау заңдылықтары
туралы идеяларды қалыптастыруға бағытталған,
оларды
нормамен
салыстыра
отырып,
психологиялық диагностика дағдыларын игеруге,
танымдық және мотивациялық-ерікті саланың даму
деңгейінің ӛзгеруі мен динамикасын, ӛзін-ӛзі
тануды, қабілетті, мінезді, темпераментті болжауға
мүмкіндік береді. Адамның психикалық қызметін
үйлестіру үшін қалыпты және психикалық
ауытқулармен.

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 5, GC 6, GC 7, GC 10, GC 11
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,
ON 10
Patho
P
3308

Patho
P
3308

Патопсихология

Дисциплина направлена на формирование
представлений
о
структуре
нарушений
психической деятельности, закономерностях
распада психики в их сопоставлении с нормой,
позволяет овладеть навыками психологической
диагностики, прогнозирования изменений и
динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания,
способностей, характера, темперамента, в норме
и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования
человека.

PD EC Patho
P
3308

Pathopsychology

The discipline is aimed at forming ideas about the
structure of disorders of mental activity, the patterns of
mental disintegration in their comparison with the norm,

ПД
КВ

ЖК 5
ЖК 10
ЖК 11

ON 10

КП
ТК

КP
3309

Клиникалық
психология

ПД
КВ

КР
3309

Клиническая
психология

PD EC СР
3309

КП
ТК

AP
3309

allows you to master the skills of psychological
diagnostics, forecasting changes and dynamics of the
level of development of the cognitive and motivationalvolitional sphere, self-awareness, abilities, character,
temperament, in normal and in mental disorders in order
to harmonize the mental functioning of a person.
Пән клиникалық диагностикалық әдістемелерді
қолдану дағдыларын қалыптастырады; алынған
деректерді тапсырмаға сәйкес түсіндіру; алынған
нәтижелер негізінде қорытынды жасау; пәннің
ұғымдық-терминологиялық
аппаратын
сауатты
пайдалану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді.

Дисциплина формирует навыки применения
клинических диагностических методик; интерпретации полученных данных в соответствии с
задачей; составления заключения, на основе полученных результатов; позволяет овладеть
навыками грамотного использования понятийно-терминологического аппарата дисциплины.

Сlinical psychology The discipline forms the skills of applying clinical
diagnostic techniques; interpreting the data obtained in
accordance with the task; drawing a conclusion based on
the results obtained; allows you to master the skills of
competent use of the conceptual and terminological
apparatus of the discipline.
Арнайы
Пән студенттерде девиантты даму жағдайында
психология
психиканың даму ерекшеліктері мен заңдылықтары
туралы білім жүйесін қалыптастырады; психикалық
даму барысын, жас нормаларына сәйкестігін
анықтау мақсатында психологиялық тексеру
жүргізуге дағдыландырады; ауытқулар түрін
анықтау үшін дифференциалды
диагностика
әдістерін қолдану, психологиялық қорытынды
тұжырымдай
білу;
түзету-білім
беру

5

6

ЖК 5
ЖК 10
ЖК 11

ON 10

ЖК 5
ЖК 10
ЖК 11

ON 10

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру дағдылары
Специальная
психология

Дисциплина формирует у студентов систему
знаний об особенностях и закономер-ностях
развития психики в условиях отклоняю-щегося
развития;
навыки
проведения
психологического обследования с целью определения
хода психического развития, соответствия возрастным нормам; использования методов дифференциальной диагностики для определений
типа отклонений, умения формулировать психологическое заключение; умения и навыки разработки
и
реализации
коррекционнообразовательных программ

PD EC SP
3309

Special psychology

КП
ТК

Дағдарыстық
жағдайдың
психологиясы

The discipline forms students '' knowledge system about
the features and patterns of mental development in
conditions of deviant development; skills of conducting
psychological examinations to determine the course of
mental development, compliance with age standards;
using differential diagnostic methods to determine the
type of deviations, the ability to formulate a
psychological conclusion; skills and abilities of
developing and implementing correctional and
educational programs
Пәнді
оқу
жедел
стресстік
реакцияны,
травматикалық стрессті диагностикалау және жедел
психологиялық кӛмектің тиімді әдістері мен
әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға
ықпал етеді.

ПД
КВ

ПД
КВ

SP
3309

DZhP
3310

PCS
3310

Психология
кризисных
состояний

Изучение дисциплины способствует формированию навыков диагностирования острой стрессовой реакции, травматического стресса и применения эффективных техник и методов экс-

5

6

ЖК 7
ЖК 11

ON 2

тренной психологической помощи.
PD EC PCC
3310

Psychology of
crisis conditions

КП ТК AMK

Ауытқушылық
мінез-құлық
психологиясы

P
3310

3310

Психология
отклоняющегося
поведения

Дисциплина позволяет сформировать знание о
видах девиаций, понятие нормы и отклонения, о
возрастных особенностях проявления девиантного поведения; сформировать навыки профилактической, психокоррекционной и развивающей работы в случаях различных отклонений
личностного и поведенческого характера.

PDB
3310

Psychology of
deviant behavior

The discipline allows you to form knowledge about the
types of deviations, the concept of norms and deviations,
about the age-related features of the manifestation of
deviant behavior;to form the skills of preventive,
psychocorrective and developmental work in cases of
various deviations of a personal and behavioral nature.
Ӛндірістік практика адамның жеке - психологиялық
ерекшеліктерін,
топтар
арасындағы
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды бағалаудың,
ӛлшеудің және талдаудың ғылыми әдістерін іс
жүзінде қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік
береді; алдын алуға, түзетуге, дамытуға бағытталған
психологиялық бағдарламаларды құру және енгізу
дағдылары.

ПД КВ POP

PD EC

The study of the discipline contributes to the formation
of skills for diagnosing acute stress reactions, traumatic
stress and the use of effective techniques and methods of
emergency psychological assistance.
Тәртіп ауытқулардың түрлері, нормалар мен
ауытқулар туралы түсінік, девиантты мінезқұлықтың кӛрінуінің жас ерекшеліктері туралы
білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді;жеке және
мінез-құлықтың әртүрлі ауытқулары жағдайында
профилактикалық,
психокоррекциялық
және
дамытушылық жұмыс дағдыларын қалыптастыру

КП
OP
ЖООК 3302

Ӛндірістік
практикасы

ЖК 7
ЖК 11
ON 2

2

6

ЖК 5
ЖК 6
ON 1
ON 2
ON 3
ON 5
ON 6

ПД ВК PP

3302

PD UC SP

3302

Психолог
маманның
бағыттары

/
Направления деятельности
психолога
/

Work directions of
psychologist

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 3, ЖК 4, ЖК 5, ЖК 6,
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,
ON 10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,
ON 10
/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 3, GC 4, GC 5, GC 6
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5, ON 6,
ON 10

КП
PKB
ЖООК N

3303

ПД ВК OPK

3303

Производственная
практика

Производственная практика позволяет овладеть
навыками практического применения научных методов оценки, измерения и анализа индивидуально психологических особенностей человека, различий и
сходства между группами; навыками построения и
реализации психологических программ, направленных напрофилактику, коррекцию, развитие.
Specialized practice Industrial practice allows you to master the skills of the
practical application of scientific methods of assessment,
measurement and analysis of individual - psychological
characteristics of a person, differences and similarities
between groups; the skills of building and implementing
psychological programs aimed at prevention, correction,
development.
Психологиялық
Модуль пәні психологиялық теория мен практика
кеңес берудің
жүйесіндегі психологиялық кеңес берудің рӛлі мен
негіздері
орны
туралы
түсінік
қалыптастырады;
психологиялық кеңес берудің негізгі тәсілдерімен
және базалық техникаларымен таныстырады; жеке
және топтық кеңес беруді жүзеге асыру дағдыларын
қалыптастырады
Основы
Дисциплина модуля формирует представления о
психологического роли и месте психологического консультироваконсультирования ния в системе психологической теории и прак-

тики; знакомит с основными подходами и базовыми техниками психологического консультирования; формирует навыки осуществления индивидуального и группового консультирование
PD UC BPC

3303

Basis of
psychological
counseling

The discipline of the module forms ideas about the role
and place of psychological counseling in the system of
psychological theory and practice; introduces the main
approaches and basic techniques of psychological
counseling; forms the skills of individual and group
counseling

5

5

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

КП
PTN
ЖООК 3304

ПД ВК OPT

3304

PD UC BPT

3304

КП ТК PPN

4311

Психологиялық
тренинг негіздері

Пән
студенттердің
әлеуметтік-психологиялық
тренингтің теориялық және әдістемелік негіздері
туралы, топтық психологиялық жұмыстың жалпы
теориялық негіздері туралы білімдерін меңгеруіне
ықпал етеді; тренингтік бағдарламаларды әзірлеу
және іске асыру, кәсіби маңызды ақпаратты
жинауды ұйымдастырудың заманауи ғылыми
негізделген технологияларын қолдану, деректерді
ӛңдеу және оларды түсіндіру дағдыларын
қалыптастырады.

Основы
психологического
тренинга

Дисциплина способствует овладению обучающимися знанием о теоретических и методических основах социально-психологического тренинга, об общих теоретических основах групповой психологической работы; формирует
навыки разработки и реализации тренинговых
программ, применения современных научнообоснованных технологий организации сбора
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации.

Basis of
psychological
training

The discipline promotes students '' knowledge of the
theoretical and methodological foundations of sociopsychological training, the general theoretical
foundations of group psychological work; develops
skills in the development and implementation of training
programs, the use of modern science-based technologies
for organizing the collection of professionally important
information, data processing and their interpretation.
Модуль пәні психокоррекция мен психотерапияның
теориялық негіздерін игеруге ықпал етеді;
практикалық
психологияның
әртүрлі
бағыттарындағы психологиялық араласу үшін
психокоррекция әдістері мен әдістерін қолданудың
практикалық дағдыларын қалыптастырады.

Психотерапия
және
психокоррекция
негіздері

5

6

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

5

7

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

Основы
психотерапии и
психокоррекции

Дисциплина модуля способствует освоению
теоретических основ психокоррекции и психотерапии; формирует практические навыки использования методов и техник психокоррекции
для психологической интервенции в разных
направлениях практической психологии.

BPP
4311

Basics of
psychotherapy and
of psychocorrection

КП ТК TPP

Тәуелділік
психологиясы мен
психотерапиясы

The discipline of the module contributes to the
development of the theoretical foundations of
psychocorrection and psychotherapy; forms practical
skills in the use of methods and techniques of
psychocorrection for psychological intervention in
different areas of practical psychology.
Тәуелді мінез-құлықтың қалыптасуына ықпал ететін
мінез-құлық пен жеке қасиеттерді психологиялық
түзету және тәуелділік мінез-құлқының қауіп
факторларын
анықтау
үшін
психологиялық
диагностика жүргізуге кәсіби теориялық және
практикалық дайындау.
Профессиональная теоретическая и практическая
подготовка
к
проведению
психологической
диагностики по выявлению факторов риска
аддиктивного
поведения
и
психологической
коррекции характерологичсеких и личностных
свойств,
способствующих
формированию
зависимого поведения.
Professional theoretical and practical training for
conducting psychological diagnostics to identify risk
factors for addictive behavior and psychological
correction of characterological and personal properties
that contribute to the formation of dependent behavior
Пән отбасының ӛмірлік циклінің заңдылықтары мен
ерекшеліктерін,
отбасылық
қарым-қатынасты
ғылыми талдау әдістерін практикада қолдану
дағдыларын
қалыптастыруға;
отбасының
психологиялық портретін жасау әдістерін игеруге

ПД КВ OPP

4311

PD EC

4311

ПД КВ PPZ

4311

PD EC

Психология и
психотерапия
зависимости

PPA
4311

Psychology and
psychotherapy of
addiction

КП ТК OPP

Отбасы
психологиясы
және
психотерапиясы

4312

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

5

7

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

және отбасының жұмыс істеуі мен үйлесімді
дамуының алдын алу және оңтайландыру бойынша
ұсыныстар әзірлеуге ықпал етеді
ПД КВ PPS

4312

PD EC

PPF
4312

КП ТК BAK

KDT
4312
ПД КВ DKD

RO
4312

Психология и
психотерапия
семьи

Дисциплина способствует формированию навыков применения на практике методов научного
анализа закономерностей и особенностей жизненного цикла семьи, семейного взаимодействия; овладению приемами составления психологического портрета семьи и разработке рекомендаций по профилактике и оптимизации
функционирования и гармоничного развития
семьи

Psychology and
psychotherapy of
the family

The discipline contributes to the formation of skills for
applying in practice the methods of scientific analysis of
the laws and peculiarities of the family life cycle, family
interaction; mastering the techniques of drawing up a
psychological portrait of the family and developing
recommendations for the prevention and optimization of
the functioning and harmonious development of the
family
Пән ата-ана мен бала қарым-қатынасының
психологиясын меңгеруге бағытталған, студенттерге
ата-ана мен бала қарым-қатынасын диагностикалау
және түзету үшін негізгі теориялық және
практикалық дайындықты қамтамасыз етеді.

Балалар мен атааналар қарымқатынасын
диагностикалау
және түзету
Диагностика и
коррекция детскородительских
отношений

Дисциплина направлена на освоение психологии детско-родительских отношений, обеспечивает базовой теоретической и практической подготовкой обучающихся к диагностике и коррекции детско-родительских отношений.

ЖК 3
ЖК 4
ON 2
ON 3

PD EC

DCC
PR
4312

КП
OP
ЖООК 4305

ПД ВК PP

4305

PD UC SP

4305

КП/
ЖОО
К

DA
4306

Diagnosis and
correction of childparent relations

Ӛндірістік
практикасы

The discipline is aimed at mastering the psychology of
parent-child relationships, provides basic theoretical and
practical training for students to diagnose and correct
parent-child relationships.

Ӛндірістік практика адамның жеке - психологиялық
ерекшеліктерін,
топтар
арасындағы
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды бағалаудың,
ӛлшеудің және талдаудың ғылыми әдістерін іс
жүзінде қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік
береді; алдын алуға, түзетуге, дамытуға бағытталған
психологиялық бағдарламаларды құру және енгізу
дағдылары.
Производственная Производственная практика позволяет овладеть
практика
навыками практического применения научных методов оценки, измерения и анализа индивидуально психологических особенностей человека, различий и
сходства между группами; навыками построения и
реализации психологических программ, направленных напрофилактику, коррекцию, развитие.
Specialized practice Industrial practice allows you to master the skills of the
practical application of scientific methods of assessment,
measurement and analysis of individual - psychological
characteristics of a person, differences and similarities
between groups; the skills of building and implementing
psychological programs aimed at prevention, correction,
development.
Диплом алды
Білім алушының бастапқы практикалық тәжірибесін
практикасы
тереңдетуге, оның дербес кәсіби қызметке
дайындығын
тексеруге,
сондай-ақ
практика
базаларында дипломдық жұмысты орындауға
дайындауға
бағытталған.
Тәжірибе
болашақ
психологтың зерттеу іс -әрекетінің дағдыларын
қолдануға мүмкіндік береді.

5

8

ЖК 5
ЖК 6
ON 1
ON 2
ON 3
ON 5
ON 6

8

8

ЖК 5
ЖК 6
ON 1
ON 2
ON 3
ON 5

Білім жүйесіндегі
психология
/
Психология
в образовании /
Psychology
in education

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 5
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON 7
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON 7

ПД
ВК

PP
4306

Преддипломная
практика

PD
UC

SP
4306

Pregraduation
practice

БП ТК PP
4220

Педагогикалық
психология

Направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, проверку его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломной работы на базах практики. Практика позволяет применить навыки исследовательской деятельности будущего психолога.
It is aimed at deepening the initial practical experience
of the student, checking his readiness for independent
professional activity, as well as preparing for the
implementation of the thesis on the basis of practice.
Practice allows you to apply the skills of research
activities of the future psychologist.
Пән білім алушының дамуы үшін жағдай жасауға,
кәсіптік қызметте жеке және кәсіби ӛзін-ӛзі жүзеге
асыруға бағытталған білім беру процесін тиімді
ұйымдастыру
тетіктері
туралы
білімді
қалыптастырады; білім беру процесінің, кәсіби
педагогикалық қызметтің тиімділігін талдау және
болжау дағдылары.

БД КВ PP
4220

Педагогическая
психология

Дисциплина формирует знания о механизмах
эффективной организации образовательного
процесса, направленного на создание условий
для развития обучающегося, личностной и профессиональной самореализации в профессиональной деятельности; навыки анализировать и
прогнозировать эффективность образовательного процесса, профессиональной педагогической
деятельности.

BD
EC

Pedagogical
Psychology

The discipline forms knowledge about the mechanisms
of effective organization of the educational process
aimed at creating conditions for the development of the
student, personal and professional self-realization in
professional activities; skills to analyze and predict the

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 5
ON 1, ON 4, ON 5, ON 6, ON 7
PP
4220

ON 6

5

7

ЖК 5
ON 5
ON 6

effectiveness of the educational process, professional
pedagogical activity.

БП ТК PSA
MM
M
4220

Психологиядағы
статистикалық
әдістер және
математикалық
модельдеу
Статистические
методы и
математематическ
ое моделирование
в психологии

Пән математикалық модельдеудің мәселелері мен
әдістерін
түсінуді,
психологиялық
зерттеу
деректерін талдау мен ұсынудың қолданыстағы
статистикалық әдістерін практикалық меңгеруді
қалыптастырады

Statistical methods
and mathematical
modeling in
psychology
БП ТК BATP Білім алушы
KK
тұлғасына
2221
психологиялық
қолдау кӛрсету

Discipline forms an understanding of problems and
methods of mathematical modeling, practical mastery of
existing statistical methods of analysis and presentation
of psychological research data
Пән оқу орындарындағы психологиялық қызметтің
ерекшеліктері туралы білімді игеруге бағытталған,
білім беру қызметінің, оқушылардың тәрбиесі мен
дамуының психологиялық заңдылықтарын ашады,
студенттерге психологиялық қолдау кӛрсету
дағдыларын қалыптастырады.

БД КВ PSLO
2221

Дисциплина направлена на усвоение знаний об
особенностях функционирования психологической службы в образовательных учреждениях, раскрывает психологические закономерности учебной деятельности, воспитания и развития обучающихся, формирует навыки психологического сопровождения обучающихся.

БД КВ SMM
MP
4220

BD
EC

SMM
MP
4220

Психологическое
сопровождение
личности
обучающегося

ЖК 5
ON 5
ON 6
ON 7

Дисциплина формирует понимание проблем и
методов математического моделирования, практическое овладение существующими статистическими методами анализа и представления
данных психологического исследования

3

3

ЖК 5

ON 5
ON 6
ЖК 5
ON 5
ON 6

BD
EC

PSSP
2221

Psychological
support of student's
personality

БП ТК IBBP
PK
2221

Инклюзивті білім
беруді
психологиялықпедагогикалық
қолдау

БД КВ PPSI
O
2221

Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования

Дисциплина формирует систему научных представлений об инклюзивном образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
навыки осуществления личностно- мотивационной, когнитивной и практической подготовки в
реализации инклюзивной модели образования
на различных уровнях системы образования

BD
EC

PPSI
E
2221

Psychological and
pedagogical
support of inclusive
education

БП/
ЖОО
К

PP
4316

Педагогикалық
практика

The discipline forms a system of scientific ideas about
inclusive education of persons with disabilities, skills of
personal-motivational, cognitive and practical training in
the implementation of an inclusive model of education at
various levels of the education system
Педагогикалық практика педагогикалық шеберлік
негіздерін, оқу-тәрбие және оқытушылық жұмысты
ӛз бетінше жүргізу дағдыларын игеруге ықпал етеді.

БД ВК PP
4316

Педагогическая
практика

The discipline is aimed at mastering knowledge about
the peculiarities of the functioning of the psychological
service in educational institutions, reveals the
psychological laws of educational activity, education
and development of students, forms the skills of
psychological support for students.
Пән білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде
білім берудің инклюзивті моделін іске асыруда жеке
- мотивациялық, когнитивті және практикалық
дайындықты жүзеге асыру дағдыларын, денсаулық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың инклюзивті
білім беру туралы ғылыми ұсыныстар жүйесін
қалыптастырады.

Педагогическая практика способствует овладению
основам педагогического мастерства, умениям и
навыкам
самостоятельного
ведения
учебновоспитательной и преподавательской работы.

5

8

ЖК 5
ON 1
ON 4
ON 5
ON 6
ON 7

ВD
UC

Дене шынықтыру/
Физическая культура/
Physical
Culture

EUPP
4316

EducationalPedagogical practice contributes to mastering the basics
Upbringing
of pedagogical skills and abilities of independent educaPedagogical
tional and teaching work.
Practice
Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/
БП ТК 3222
Пән 1/Дисциплина
БД КВ
1
BD
EC
БП ТК 3223
Пән 2/Дисциплина
БД КВ
2
BD
EC
БП ТК 3224
Пән 3/Дисциплина
БД КВ
3
BD
EC
БП ТК 3225 Пән 4/Дисциплина
БД КВ
4
BD
EC
Модульді сәтті аяқтағаннан
ЖБП
DSh Дене шынықтыру Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін денсаулықты
кейін білім алушы қаблетті:
МК
1108
сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін дене
ЖК 12
(1-4)
шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты
түрде қолдануға үйретеді; физикалық жүктемені,
/ После успешного завершения
жүйке-психикалық стрессті және болашақ еңбек
модуля обучающийся будет:
әрекетіндегі қолайсыз факторларды тұрақты түрде
ОК 12
ауыстыруға ынталандырады

5

5

5

5

8

1-4

ЖК 12

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 12

Қорытынд
ы
аттестация
/
Итоговая
аттестация
/
Final certification

Модульді сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы қаблетті:
ЖК 5
ON 1, ON 2, ON 3, ON 7, ON 8

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 5

ООД
ОК

FK
1108
(1-4)

Физическая культура

GED
MC

PhС
1108
(1-4)

Physical Culture

КА
ИА
FA

Написание и защита дипломной
работы (проекта)
или подготовка и
сдача комплексного экзаменов

Дисциплина учит целенаправленно использовать
средства и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, нервнопсихических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности.
The discipline teaches to purposefully use the means and
methods of physical culture, ensuring the preservation,
strengthening of health in order to prepare for professional activity; to persistent transfer of physical exertion,
neuropsychic stress and adverse factors in future labor
activity.
12

8
ОК 5
ON 1
ON 2
ON 3

ON 1, ON 2, ON 3, ON 7, ON 8

/ Upon successful completion of
the module, the student will:
GC 5

ON 7
ON 8

ON 1, ON 2, ON 3, ON 7, ON 8
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