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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAMME 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавр/Бакалавр/ Bachelor 
 

 

Мамандық     5B012300 – «Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану» 

Специальность  5B 012300 – «Социальная педагогика и самопознание» 

Specialty    5B 012300 – «Social Pedagogy and Self-knowledge»
  

 

 

Стандартный срок обучения: 4 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года 

Standard period of study: 4 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл  

Периодичность пересмотра:  4 года  

Review frequency:  4 years   

 

 

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: білім бакалавры/бакалавр образования /Bachelor of Education. 

 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6ҰБШ, 6ЕБШ / 6 НРК, 6ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Applicationarea 

Білім беру бағдарламасы жоғары білікті және кәсіби құзіретті 

әлеуметтік педагог және ӛзін ӛзі тану мұғалімін білім беру 

саласына даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

высококвалифицированного и компетентного социального 

педагога и учителя самопознания в сфере образования. 

 

The educational program is designed to train a highly qualified and 

competent social teacher and teacher of self-cognition in the field of 

education. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ Thecode and name of 

education program 

5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану». 

 

5В012300-«Социальная педагогика и самопознание» 

 

5В012300- “Social pedagogue and teacher of self-cognition” 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / 

Theregulatoryandlegalsupport 

ҚР «Білім туралы» Заңы 

ҚР да  білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жж. 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

«Педагог» кәсіби стандарты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқармасының «Атамекен» Басқарма 

Тӛрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына 

қосымша.  

Жоғары білім берудің ЖМББС (23.08.2012 ж., № 1080), ТОБ (ТУП) 

05.07.2016 ж.); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің біліктілік, нормативтік және әдістемелік 

құжаттарының ұлттық негіздері. 

 

Закон  РК «Об образовании»  

Государственная программа развития образования  и науки РК на 

2016-2019 годы 

Профессиональный стандарт «Педагог» Приложение к приказу 

Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» №133 от 8 июня 2017 года 

ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 

05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно- 

методические документы МОН РК. 

 

RK“Education Law” 

RK State Program of Education and Science development 2016-2019 

Professional Standard “Pedagogue” (“Atameken”NPB № 133, 

08.06.2017) 

SOES of higher education (23.08.2012, №1080), TEP (05.07.2016), 

National framework of qualification,  normative and methodological 

documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки 

в рамках образовательной программы/ Profile map of education program 

ББ мақсаты/ЦельОП / «5В012300 - әлеуметтік педагогика және ӛзін - ӛзі тану» 
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Objective of EP мамандықтары бойынша әлеуметтік педагогикалық қызмет 

саласында кәсіби құзіретті, жаңартылған білім беру жағдайында 

кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті бакалавр даярлау. 

 

Подготовка бакалавров по специальности «5В012300-Социальная 

педагогика и самопознание», обладающих   профессиональными 

компетенциями в области социально-педагогической 

деятельности, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновленного содержания образования. 

 

Training of bachelors in the specialty "5B012300-Social pedagogy and 

self-knowledge", possessing professional competencies in the field of 

social and pedagogical activity, capable of carrying out professional 

activities in the conditions of renewed content of education. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

Білім алушылардың «5В012300 - әлеуметтік педагогика және ӛзін - 

ӛзі тану» білім беру бағдарламалары нәтижесінде алған  білім, 

білік, дағдыларын әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешу 

үшін пайдалана алуын дамыту, әлеуметтік-бағдарланған кәсіби 

қызметіне байланысты туындаған,  жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі іске 

асыру үшін әлеуметтік мәдени және цирфлық кеңістікке жағдай 

жасауға бағытталған. 

 

Развитие умений обучающихся использовать знания и навыки, 

полученные в результате освоения образовательной программы 

«5В012300-Социальная педагогика и самопознание», для решения 

социально-педагогических проблем, возникающих в социально-

ориентированной профессиональной деятельности, направленной 

на создание условий для самореализации личности в 

социокультурном и цифровом пространстве. 

 

Developing students’ abilities  to use their knowledge and skills 

obtained as a result of mastering the educational program "5B012300-

Social Pedagogy and Self-cognition", for solving social and 

pedagogical problems arising in socially-oriented professional activity 

aimed at creating conditions for self-realization of the individual in 

sociocultural and digital space. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Білім бакалавры 

Бакалавр образования 

Bachelor of Education 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Мамандық бойынша білім алған түлектерге ұсынылған 

қызметтерді орындауға   рұқсат етіледі:  

білім беру ұйымдарының әлеуметтік педагогі, ӛзін-ӛзі тану 

мұғалімі, халыққа әлеуметтік қолдау кӛрсету қызметінің маманы, 

балаларға қатал қарым-қатынас жасау мәселесі бойынша маман, 

кәсіби оңалту бойынша кеңесші 

 

Выпускнику, получившему образование по специальности, 

разрешается выполнение работ по перечисленным   должностям: 
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 социальный педагог организации образования, учитель 

самопознания, специалист службы социальной защиты населения, 

специалист по вопросам жестокого обращения с детьми, 

консультант по профессиональной реабилитации. 

 

A graduate who has received an education in the specialty is allowed to 

perform the following jobs: 

the social pedagoguein education organizations, the teacher of self-

cognition, the specialist of the service of social protection of the 

population, the expert on the problems of cruel treatment with children, 

the consultant on professional rehabilitation. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / 

Theareaofprofessionalactivity 

Білім бакалавры білім беру ұйымдарында: мектептер мен 

колледждерде кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

 

Бакалавр образования осуществляет профессиональную 

деятельность в организации образования: школы, колледжи. 

 

Bachelor of Education carries out professional activities in the 

organization of education: schools, colleges. 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект 

профессиональной 

деятельности / Theobject of 

professional activity 

-жеке меншік формалары мен ведомствалық бағыныштылығына 

қарамастан білім беру ұйымдарындағы орта білім беру және ТжКБ 

барлық типтері мен түрлеріндегі педагогикалық үрдіс; 

-ұйымдардың әлеуметтік бағыттары. 

  

-педагогический процесс в организациях среднего и ТиПО всех 

типов и видов, независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности; 

-учреждения социальной направленности. 

 

-the pedagogical process in the basic and TAPE organizations of all 

types and types, regardless of the form of ownership and departmental 

subordination; 

- institutions of social orientation. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / 

Functionsofprofessionalactivity 

 -  оқыту; 

 - тәрбиелеу; 

 -  әдістемелік; 

 - зерттеу; 

 - әлеуметтік-коммуникативтік. 

 

- обучающая; 

- воспитывающая; 

- методическая; 

- исследовательская; 

-социально- коммуникативная. 

 
- teaching; 

- educating; 

- methodical; 

- research; 
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-Social and communicative. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

- әлеуметтік – педагогикалық; 

- оқу-тәрбиелік; 

- ғылыми- зерттеушілік; 

- мәдени- ағартушылық; 

- әдістемелік ұйымдастырушылық; 

 

- социально-педагогическая; 

- учебно-воспитательная; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская; 

- организационно-методическая; 

 

 

- social and pedagogical; 

- teaching and educational; 

- research; 

- cultural and educational; 

- organizational and methodological; 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / ProfessionalCompetences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /  

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences)  

КҚ
А
–әлеуметтік-педагогикалық; 

ұйымдастыру-әдістемелік; 

- мәдени-ағартушылық; 

 

мамандыққа сәйкес мінез-құлық 

құзыреті 

жеке тұлғаның дамуына және 

әлеуметтенуіне ықпал ететін 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

нәтижелерін іске асыру, кәсіптік 

қызметтің жетекші бағыттарында, 

жобалауды, модельдеуді  бағдарлай 

алу мүмкіндігі. 

 

ПК
А
– социально-педагогическая; 

организационно-методическая; 

-культурно-просветительская; 

 

поведенческие компетенции в 

профессии 

способность  ориентироваться в 

ведущих  направлениях 

профессиональной деятельности,  

проектировать, моделировать, 

внедрять результаты социально-

педагогической работы,  

А
КҚ1

 Білім беру ұйымдарында әлеуметтік-педагогикалық қызметті ұйымдастыру 

мен жүзеге асыруға дайын болу. 

А
ПК1 Готовность к организации и  осуществлению социально- педагогической 

деятельности в организациях образования 

А
РС1 Readiness for organizing and implementing of social and pedagogical activities in 

education organizations 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogy 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-cognition  

 

Әлеуметтік педагогикалық іс әрекетті 

құқықтық қамтамасыз ету  

Правовое обеспечение в социально-

педагогической деятельности  

Legal  support in social and pedagogical activity 

 

Әлеуметтік педагогикалық диагностика                        

Социально-педагогическая диагностика                                      

Social-pedagogical diagnostics 

 

Критериалды бағалау технологиясы 

Технология критериального оценивания 

Criteria-based assessment technology 
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способствующие развитию и 

социализации личности. 

 

РС
А
 social and pedagogical; 

organizational-methodical; 

- cultural and educational; 

Behavioral competencies of profession 

the ability to navigate in the leading 

areas of professional activity, to design, 

model, implement the results of social 

and pedagogical work that contribute to 

the development and socialization of 

the individual; 

 

 

 

А
КҚ2

Мәдениет саласындағы құзыреттілік, әлеуметтік және мәдени құндылықтарды 

тұлғаға беруге ықпал ету және оны пайдалана алуға дайын болу. 

 

А
ПК2

Готовность использовать  компетенции в области культуры, содействовать 

передаче 

социальных и культурных ценностей личности. 

 

А
РС2

Readiness to usecompetence in the field of culture, facilitate the transfer ofsocial 

and cultural values of the individual. 

Жасерекшелік педагогикасы және 

психологиясы 

Возрастная педагогика и психология  

Age pedagogy and psychology 

 
Даму педагогикасы 

Педагогика развития 

Pedagogy of development 

 
Жасӛспірімдер физиологиясы және мектеп 

гигиенасы  

Возрастная физиология и школьная гигиена 

Agephysiologyandschoolhygiene 

 
Әлеуметтік педагогикалық менеджмент 

Социально-педагогический менеджмент 

Social and pedagogical management 

 
Кәсіби кӛшбасшылықтың негізі 

Основыпрофессиональноголидерства 

Introduction of professional leadership 

 
Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің 

кәсіби-этикалық негіздері 

Профессионально-этические основы 

социально-педагогической деятельности 

Professional-ethic basis of social-pedagogical 

activity 

 
Кәсіби іс-әрекет этикасы 

Этика профессиональной деятельности 

Ethicofprofessionalactivity 
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А
КҚ3

Әлеуметтік-бағытталған және топтық іс-әрекеттердің танымал әдістерін 

қолдануға дайындық, олардың тәжірибесін әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

тәжірибесін ескере отырып, ӛз тәжірибесіне негіздей алуға дайын болу. 

 

А
ПК3

Готовность использовать востребованные методы социально-

ориентированной и групповой деятельности, обосновывать свою  

практикусучетомопытасоциально-педагогическойработы. 

 

 

А
РС3

Readiness to use the popular methods of socially-oriented and group activities, to 

justify own practice taking into account the experience of social and pedagogical work 

Әлеуметтік педагогика 

Социальная педагогика 

Social pedagogy 

 

Әлеуметтік-педагогикалық превентология 

Социально-педагогическая превентология  

Social-pedagogicalpreventology 

 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі 

әлеуметтік педагогикалық жұмыс 

Социально- педагогическая работа в системе 

социальной защиты насления  

Social and pedagogical work in the system of 

social protection of the population 

 

Әлеуметтік психология    

Социальная психология 

Social psychology 

 

Әлеуметтік психологияның тарихы                                       

История социальной психологии 

History of Social psychology 

 

Отбасы педагогикасы және психологиясы 

Семейная педагогика  и психология 

Family pedagogics and psychology 

 

Әлеуметтік-педагогикалық анимация 

Социально - педагогическая анимация 

Social pedagogical animation 

 

Анимация 

Анимация 

Animation 

 

Конфликт психологиясы 

Психология конфликта 

Psychologyofconflict 

 

Конфликтология негіздері 
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Основы конфликтологии 

Basis of conflictology 

 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 

технологиялары 

Технологии социально-педагогической 

работы 

Technology socio-pedagogical work 

 

Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания самопознания 

Methods of  teaching self-knowledge 

 

Этнопсихология және  этнопедагогика 

негіздері 

Основы этнопсихологии и этнопедагогики 

Basisofethnopsychologyandethnopedagogy 

 

Этнопсихология және  этнопедагогика 

тарихы 

История этнопсихологии и этнопедагогики 

History of ethnopsychology and ethnopedagogy 

 

Білім берудегі кәсіпкерлік негіздері  

Основы образовательного 

предпринимательства  

Fundamentals of educational entrepreneurship 

 

Ӛзін- ӛзі танудың психологиясы 

Психологиясамопознания 

Psychology of self-cognition 

 

Ӛзін- ӛзі танудың педагогикасы 

Педагогика самопознания  

Pedagogy of self-cognition 

 

Денсаулық психологиясы                

Психология здоровья                                   

 Health Psychology 
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Денсаулық педагогикасы 

Педагогика здоровья 

Health pedagogy 

 

Қиянат жасамау педагогикасы 

Педагогика ненасилия 

Pedagogy of unviolence 

 

Виктимология 

Виктимология 

Victimology 

 

Инклюзивті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

 

Әлеуметтік педагогикалық зерттеулерге 

кіріспе 

Введение  в социально- педагогические 

исследования 

Introduction to Social educational research 

 

Ғылыми зерттеулерге кіріспе 

Введение  в образовательные исследования 

Introduction to educational research 

 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі 

әлеуметтік педагогикалық жұмыс 

Социально- педагогическая работа в системе 

социальной защиты насления  

Social and pedagogical work in the system of 

social protection of the population 

 

Жетім балалармен  әлеуметтік педагогикалық 

жұмыстың технологиялары 

Социально-педагогические технологии 

работы с детьми-сиротами 

Socio-pedagogical technologies of work with 

orphan children 

 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

Психокоррекция  

Психокоррекция 

Psychocorrection  

 

Аддиктология 

Аддиктология 

Addiction 

 

Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру 

Социально-педагогическое 

консультирование  

Social-pedagogical consultation  

 

Әлеуметтік педагогикалық реабилитация 

Социальная педагогическая реабилитация 

Social educational rehabilitation 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері)/ Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖКҚ
А
- араласу,  

- рефлексиялықбағалау, 

- зерттеушілі;,  

- әртүрлі әлеуметтік-мәдени 

жағдайларда әрекет ету қабілеті; 

-әрекет және нәтиже, мақсаттың 

арасындағы байланысты бағалау . 

 

ОПК
А
–интервенционная  

           - оценивания рефлексивная  

-исследовательская; 

 

способность  

действовать в различных социо-

культурных ситуациях;   

А
ЖКҚ1

кәсібиараласудықажетететін әртүрлі әлеуметтік-мәденижағдайларда 

әрекетжасауғажәнетиістішешімдерқабылдауғадайынболу. 

 

А
ОПК1

готовность действовать  и принимать соответствующие  решения в 

различных социо-культурных ситуациях, требующих профессионального 

вмешательства. 

 

А
GPC1

readiness to act and make appropriate decisions in various socio-cultural situations 

that require professional intervention. 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

ThemodernhistoryofKazakhstan 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық 

мәдениет 

Правовая культура и обновление обществен- 

ного сознания 

Legal culture and renewal of public 

consciousness 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Білім берудегі кәсіпкерлік негіздері  
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оценивать связь между целью,  

действием и результатом. 

 

GPC
А
 -intervention 

-evaluation, reflexive 

- research; 

Ability 

to act in different socio-cultural 

situations; 

to assess the relationship between the 

goal, 

action and result. 

 

Основы образовательного 

предпринимательства  

Fundamentals of educational entrepreneurship 

 

Әлеуметтік-педагогикалық превентология 

Социально-педагогическая превентология  

Social-pedagogical preventology 

 

А
ЖКҚ2

 

Ӛз тәжірибесімен және басқа да мамандар тәжірибесімен байланысты теория мен 

білімді байланыстыру арқылы кӛре білуге дайын болу 

А
ОПК2

 

Готовностьрефлексировать методом подключения теории и знания собственного 

опыта и  практики других специалистов.
 

А
GPC2 

Willingness to reflect by connecting the theory and knowledge of own experience and 

practice of other specialists. 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

А
ЖКҚ3

 

Ӛзін-ӛзі жетілдіруге және кәсіби ӛсуге дайын болу. 

А
ОПК3

 

Готовность к самосовершенствованию  и профессиональному росту  

А
GPC3  

Readiness for self-improvement and professional growth 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information and communication technologies 

 

Әлеуметтік педагогикалық іс әрекеттегі 

инновациялар 

Инновации в социально-педагогической 

деятельности 

Innovation in social educational activities   
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А
ЖКҚ4

 

Қоғамда жалпы танылған және іргелі әлеуметтік-педагогикалық теорияны 

тәжірибеде біріктіре алуға және қолдануға дайын болу. 

 

А
ОПК4

 

Готовность интегрировать и  применять общепризнанные и основополагающие  

социально 

-педагогическиетеориинапрактике. 

А
GPC4 

 

Willingness to integrate and apply universally recognized and fundamental societies 

-Pedagogical theories in practice. 

  

Әмбебап 

құзыреттілік/Универсальныекомп

етенции (УК) / 

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері)/ Результаты обучения (единицы УК) /  

The result of training(UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ӘҚ
А-

тілдік, 

әлеуметтік-коммуникативтік, 

Моральдық-этикалық. 

 

Әлеуметтікморальдық-этикалық 

нормалар мен құндылықтарды 

кӛрсете білу; ауызша және жазбаша 

коммуникацияларды, АКТ 

ресурстарын және Интернетті 

қолдана алу қабілеті. 

 

УК
А

- языковая, 

социально-коммуникативная, 

Морально-этическая. 

 

Способность к проявлению  

А
ӘҚ1

 

ұлттықсаясаттыңмақсаттарынжәнеәртүрлімәдениеттерменӛркениеттердіңкӛзқарас

тарымендәстүрлерініңӛзарабайланысынескереотырып, 

оқушыныңморальдықжәнеруханиқасиеттерінқалыптастыруүшінбілімберудіңбілімб

еруәлеуетінпайдалануғадайынболу. 

А
УК1

 

готовность к использованию  воспитательного потенциала обучения для 

формирования нравственно-духовных качеств обучающегося с учетом целей 

национальной политики и взаимоотношений между взглядами и традициями 

разных культур и цивилизаций. 

А
UC1 

readiness to use the educational potential of education for the formation of the moral and 

spiritual qualities of the learner, taking into account the goals of national politics and the 

relationship between the views and traditions of different cultures and civilizations. 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreignlanguage 

 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (руский) язык 

Professional Kazakh (Russian) language 

 

Кәсібибағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally Oriented Foreign Language 
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общественных морально- этических 

норм  и ценностей;применять 

технику устной и письменной 

коммуникации, ресурсов ИКТ и 

Интернета. 

 

UC
А

- Language, 

socially communicative, 

Moral and ethical 

Ability to manifest social moral and 

ethical norms and values; apply oral 

and written communication techniques, 

ICT resources and the Internet. 

 

 

 

Руханижаңғыру 

Рухани жангыру 

RukhaniZhangyru 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту контексіндегі 

ұлттық тәрбие 

Национальное воспитание в контексте 

модернизации общественного сознания  

National upbringing in context of modernization 

of Kazakhstan’s identity 

 

Тәрбиенің ұлттық негіздері 

Национальные основы воспитания 

National basis of education 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теорияипрактикаполитики 

Theory and practice of politics 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 
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Physical training 

А
ӘҚ2 

әлеуметтік және педагогикалық қызметте ауызша және жазбаша байланыс 

әдістерін пайдалануға дайын болу; 

 А
УК2

 

готовность к использованию  техники устной и письменной коммуникации в  

социально- педагогической деятельности; 

А
UC2  

readiness to use oral and written communication techniques in social and pedagogical 

activity; 

Кәсіби кӛшбасшылықтың негізі 

Основы профессионального лидерства  

Introduction of professional leadership 

 
Іскерлік қарым қатынастың психология-

педагогикалық негіздері 

Психолого-педагогические основы делового 

общения 

Psychological and pedagogical basis of business 

communication. 

 
Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

 
Әлеуметтік педагогикадағы академиялық 

жазба  

Академическое письмо в социальной 

педагогике 

Academic writing in social pedagogy  

 
Педагогикалық текстология 

Педагогическая текстология 

Pedagogical textology 

А
ӘҚ3

әлеуметтік және педагогикалық қызметте цифрлық ресурстарды пайдалануға 

дайын болу; 

 

А
УК3

 готовность к использованию цифровых  ресурсов  в социально- 

педагогической деятельности; 

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by branches application 

 

Сандық және медиапедагогика 

Цифровая и медиапедагогика 
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А
UC3

readiness to use digital resources in social and pedagogical activity 

 

Digital and mediapedagogy 

 
Әлеуметтік педагогикалық білім беруді 

цифровизациялау 

Цифровизация социально-педагогического 

образования 

Digitalization of social and pedagogical 

education 

 


