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Стандартный срок обучения: 4 жыл 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of 

Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Applicationarea 

     Білім беру бағдарламасы психологтерді (бакалавриат) дайындауға 

арналған.              

 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

психологов (бакалавриат). 

 

The educational program is designed to train psychologists 

(baccalaureate). 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы /  

The code and name of education 

program 

5В050300 – «Психология» 

5В050300 – «Психология» 

5В050300 – «Psychology» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/ 

Нормативно-правовое 

обеспечение / 

Theregulatoryandlegalsupport 

Еңбек нарығындағы біліктілік және қажеттiлiктердің Ұлттық 

шеңбер аясында бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеу жӛнiндегi 

басшылық. 

Басшылар, мамандар және басқа да қызметкерлер лауазымдарының 

біліктілік анықтамалығын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 

мамырдағы № 201-ӛ-м Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінде 2012 жылғы 25 маусымда № 7755 тіркелген. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 

Қаулысымен бекітілген, 2017 жылғы 15 тамыздағы ӛзгерістер мен 

толықтырулармен бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 

мамырдағы № 130 Бұйрығы. ҚР ҰЯО 01-2017 

 

    Руководство по разработке образовательных программ в контексте 

Национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда. 

Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Приказ Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 

мая 2012 года № 201-ӛ-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 7755; 

Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования Утвержден постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г. 

НКЗ приказ от 11 мая 2017 года № 130-од Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и 

развитию РеспубликиКазахстан. НКРК 01-2017 

 

     Guidelines for the development of educational programs in the context 

of the National Framework for Qualifications and Labor Market Needs. On 

approval of the Qualification Reference Book for the positions of 

managers, specialists and other employees. The state compulsory standard 

of higher education Approved by the Decree of the Government of the 

Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 N.1080, with amendments 

and additions as of August 15, 2017. The National Classification of 

Occupations Order of May 11, 2017 No. 130-od of the Committee for 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://bestprofi.com/home/section/496357562
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Technical Regulation and Metrology of the Ministry of Investment and 

Development of the Republic of Kazakhstan.NС 01-2017 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің 

картасы/Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/ Profile map of education 

program 

ББ мақсаты/ЦельОП / 

Objective of EP 

     Халықтың психологиялық және рухани денсаулығын қолдау 

бағытында тиімді және нәтижелі қызмет кӛрсете алатын, сонымен 

бірге әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінде білімін 

жалғастыруға мүмкіндігі бар, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. 

 

     Качественная подготовка конкурентоспособных специалистов, 

способных эффективно работать и продуктивно сотрудничать в сфере 

поддержания психологического и духовного здоровья населения 

страны и готовых к продолжению обучения в ведущих университетах 

мира. 

 

Qualitative training of competitive specialists who are able to work 

effectively and cooperate productively in the sphere of maintaining the 

psychological and spiritual health of the population of the country and 

ready to continue their education in the leading universities of the world. 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепцияобр

азовательнойпрограммы / 

Theconceptofeducationprogram 

     Білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде алынған білімдер 

мен дағдыларды студенттердің ӛз елінің психологиялық және рухани 

денсаулығын сақтау саласында кәсіби проблемаларын шешу үшін 

қолдана алу ептіліктерін дамыту. 

 

    Развитие умений обучающихся использовать знания и навыки, 

полученные в результате освоения образовательной программы для 

решения профессиональных задач в области поддержания 

психологического и духовного здоровья населения страны. 

 

     Development of the skills of students to use the knowledge and skills 

obtained as a result of mastering the educational program for solving 

professional problems in the field of maintaining the psychological and 

spiritual health of the population of the country. 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

GraduateQualificationCharacteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Әлеуметтік білімдер бакалавры. 

Бакалавр  социальных знаний. 

Bachelor of Social Studies. 

 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / 

Listofaspecialist’spositions 

     Психолог (жалпы профиль); клиникалық, кеңес беруші және 

мектеп психологтері; психикалық денсаулық бойынша кеңесші; 

психо-педагог; еңбек пен ұйымдық психология саласындағы 

психолог; мектепте, колледждепсихология оқытушысы; зерттеуші 

(психология саласында); арнайы психопедагогика бойынша 

мамандандырылған психолог;  балаларпсихологі; адам ресурстарын 

басқару саласындағы психолог; психологиялық кеңес беру 

мамандығы бойынша психолог; еңбек психологі; басқару бойынша 

психолог; спорт психологі; жас ерекшеліктері бойынша психолог; 

психолог-экспериментатор; әлеуметтік психолог. 
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     Психолог (общий профиль); клинические, консультирующие и 

школьные психологи; консультант психического 

здоровья;психопедагог; психолог в области трудовой и 

организационной психологии; преподаватель психологии, школа, 

колледж;исследователь (в области психологии); психолог по 

специальности специальная психопедагогика; психолог, детский; 

психолог в области управления человеческими ресурсами; психолог 

по специальности психологическое консультирование; психолог 

труда; психолог, управление; спортивный психолог;  специалист в 

области возрастной психологии; психолог-

экспериментатор;социальный психолог. 

 

     Psychologist (general profile); Clinical, counseling and school 

psychologists; Mental health counselor; Psycho-pedagogue;Psychologist in 

the field of labor and organizational psychology;School psychologist; 

Teacher of psychology, school, college;Researcher (in the field of 

psychology); Psychologist specializing in special psychoedagogy;  

Psychologist, child; Psychologist in the field of human resources 

management; Psychologist in the specialty of psychological counseling; 

Labor psychologist;Psychologist, management; Age psychologist, 

specialist in the field of age psychology; Experimental psychologist;  

Social psychologist. 

 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / 

Theareaofprofessionalactivity 

     Жеке және топтағы адамдардың психикалық үдерістерін зерттеу, 

психологиялық зерттеулер жүргізу, алынған білімдерді тұлғалық, 

әлеуметтік, білім беру немесе кәсіби ӛзгерістер мен дамуды 

жоспарлау мақсатында қолдану. 

 

     Изучение психических процессов и поведение людей как 

отдельных личностей, так и групп, ведение научно-

исследовательской работы, применение полученных знании в целях 

планирования личностных, социальных, образовательных или 

профессиональных изменений и развития.  

 

The study of mental processes and behavior of people as individuals and 

groups, the conduct of research work, the use of knowledge in for planning 

personal, social, educational or professional change and development. 

 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объектпрофессиональ

нойдеятельности / The object of 

professional activity 

   Ӛндірістік және бизнес-ұйымдару; құқық қорғау органдарымен 

пенитенциарлық мекемелер, балалармен жасӛспірімдерді оңалту және 

әлеуметтік бейімдеу орталықтары; мемлекеттік ұйымдар, ұлттық 

компаниялар, бизнес-ұйымдар; ғылыми-зерттеу институттарымен 

ғылыми орталықтар; спорттық және шығармашылық ұйымдары; 

денсаулық сақтау ұйымдары; кәсіптік бағдар және  кәсіптік оқыту 

орталықтары, қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, 

жұмыспен қамту орталықтары; қоғамдық пікірді және саяси 

технологияларды зерттеу орталықтары; мектепке дейінгі ұйымдар, 

орта мектептер, лицейлер мен гимназиялар, арнайы білім беру және 

тәрбиелеу ұйымдары, мектептер, колледждер мен техникумдар. 

 

      Производственные и бизнес организации; правоохранительные 

организации и пенитенциарные заведения, центры реабилитации и 

социальной адаптации детей и подростков; органы государственного 

управления, национальные компании, бизнес-организации; научно-

исследовательские институты и исследовательские центры; 

спортивные и творческие организации; организации 
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здравоохранения; центры профориентации и профессионального 

обучения, городские и республиканские социальные службы, центры 

занятости; центры изучения общественного мнения и политических 

технологий; дошкольные организации, средние школы, лицеи и 

гимназии, специализированные образовательные и воспитательные 

организации, училища, колледжи и техникумы.  

 

    Production enterprises and business organizations; law enforcement 

organizations and penitentiary institutions, centers for the rehabilitation 

and social adaptation of children and adolescents; government bodies, 

national companies, business organizations; research institutes and 

research centers; sports and creative organizations; organization of health 

care; centers for vocational guidance and vocational training, urban and 

republican social services, employment centers; centers for the study of 

public opinion and political technologies;preschool organizations, 

secondary schools, lyceums and gymnasiums, specialized educational and 

educational organizations, schools, colleges and technical schools. 

 

Кәсіби қызмет функциялары/ 

Функциипрофессиональнойдея

тельности/ Functions of 

professional activity 

- зияткерлікті, қабілеттілікті, бейімділікті, және тағы да басқа 

мүмкіндіктерін қоса есептегендегі психикалық, 

физикалық,жәнебасқадасипаттамалардыанықтауүшіндиагностикалауд

ыжоспарлаужәнежүргізу, сондай-ақ 

нәтижелердітүсіндіружәнебағалау,кеңесберу; 

- тұқымқуалайтын, әлеуметтік, 

кәсібижәнебасқадафакторлардыңтұлғаныңойлауынажәнемінез-

құлқынаәсерінталдау; 

- отбасымүшелеріне, 

оқуорындарыныңбасшыларынанемесежұмысберушілергекеңес беру, 

сондай-ақпроблемалардыреттеубойыншамүмкін 

болатыншешімдерменұсыныстар жасау; 

- психикалық ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын-алу 

кезінде психологиялық факторларды, сондай-ақ эмоциялық және 

жеке бұзылыстарды зерттеу, сонымен бірге осы мәселелер бойынша 

жақын келетін кәсіби мамандармен кеңесу; 

- ғылыми құжаттар мен есептерді дайындау; 

- оқытушылардың жоспарлау үрдісінде және әдістемелерде, оқу 

бағдарламаларының мазмұнында қолдануы үшін диагностикалық 

және прогностикалық тесттерді, дайындық деңгейін тексеру тесттерін 

әзірлеу; 

- қызметтік міндеттеріне, жұмыс топтарына, моральдық жағдайына, 

мотивацияға, бақылауға және басқаруға байланысты сауалнамалар 

мен зерттеулер жүргізу; 

  - адам мінез-құлқын түсіндіру және сипаттаудың теориялық 

модельдері мен әдістерін әзірлеу. 

 

- планирование и проведение диагностики для определения 

психических, физических и других характеристик, интерпретация и 

оценка результатов, а также предоставление консультаций;  

− анализ влияния наследственности, социальных, профессиональных 

и других факторов на мышление и поведение личности;  

− проведение консультаций с членами семьи, руководителями 

учебных заведений или работодателями, а также рекомендации 

касательно возможных решений и урегулирования проблем;  

− изучение психологических факторов при диагностике, лечении и 

предупреждении психических заболеваний, а также эмоциональных и 

личностных нарушений, а также консультации по этим вопросам со 
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специалистами-профессионалами родственных занятий;  

− подготовка научной документации и отчетов;  

− разработка тестов для проверки уровня подготовки, 

диагностических и прогностических тестов для использования 

преподавателями в процессе планирования и методов, и содержания 

учебных программ;  

− проведение опросов и исследований в связи с должностными 

обязанностями, рабочими группами, моральным состоянием, 

мотивацией, надзором и управлением; 

 − разработка теоретических моделей и методов для объяснения и 

описания поведения человека. 

 

-planning and conducting diagnostics to determine mental, physical and 

other characteristics, including intelligence, abilities, inclinations, 

opportunities, etc., interpreting and evaluating results, and providing 

advice; 

- analysis of the influence of heredity, social, professional and other factors 

on the thinking and behavior of the individual; 

- Consultations with family members, heads of educational institutions or 

employers, as well as recommendations on possible solutions and problem 

solving; 

- study of psychological factors in the diagnosis, treatment and prevention 

of mental illness, as well as emotional and personal disturbances, as well 

as consultations on these issues with professional professionals of related 

occupations; 

- preparation of scientific documentation and reports; 

- development of tests to check the level of training, diagnostic and 

predictive tests for use by teachers in the planning process and methods, 

and the content of training programs; 

- conducting surveys and studies in connection with job duties, working 

groups, morale, motivation, supervision and management; 

 - development of theoretical models and methods for explaining and 

describing human behavior. 

 

Кәсіби қызмет түрлері/ 

Видыпрофессиональнойдеятель

ности/ Types of professional 

activity 

- сараптамалық және диагностикалық; 

- кеңес беру; 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық (адам ресурстарын 

басқару саласында); 

- білім беру; 

- ғылыми-зерттеу. 

 

- экспертно-диагностическая; 

- консультативная; 

- организационно-управленческая (в сфере управления людскими 

ресурсами); 

- образовательная; 

- научно-исследовательская. 

 

- expert and diagnostic; 

- advisory; 

- organizational and managerial (in the field of human resources 

management); 

- educational; 

- research. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональныекомпетенции (ПК) 

/ The ability to solve professional problems 

of a wide range, requiring an independent 

analysis of the situation, its possible 

changes and consequences 

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)  

КҚА 

Психологиялық жағдайларды, олардың 

мүмкін болатын ӛзгерістері мен 

салдарларын талдау дербестігін талап 

ететін кең кӛлемді кәсіби міндеттерді 

шешуге қабілеттілік. 

 

ПК
А 

Способность решения 

профессиональных задач широкого 

спектра, требующих самостоятельного 

анализа ситуации, ее возможных 

изменений и последствий. 

PК
А
 

The ability to solve professional problems 

of a wide range, requiring an independent 

analysis of the situation, its possible 

changes and consequences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКҚ1 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге және жеке тұлғалар мен 

топтардың мінез-құлығы мен психикалық процестерін зерттеуге, 

сондай-ақ, осы білімдерін тұлғалық, әлеуметтік, білім беру немесе 

кәсіби ӛзгерістер мен дамуларды жоспарлау мақсатында қолдануға 

қабілетті.   

А
ПК1 

Способен проводит научно-исследовательскую работу и изучать 

психические процессы и поведение как отдельных личностей, так и 

групп, а также применяет эти знания вцелях планирования 

личностных, социальных, образовательных или профессиональных 

изменений и развития. 

А
PК1 

is able to conduct scientific research and study the mental processes and 

behavior of individuals and groups, and also applies this knowledge to 

planning personal, social, educational or professional changes and 

development 

Балалардың клиникалық психологиясы бойынша 

практикумы 

Практикум по детской клинической психологии 

A workshop on children's clinical psychology 

 

Әскери психология 

Военная психология 

Militarypsychology 

 

Діни сана психологиясы 

Психология религиозного сознания 

Psychologyofreligiousconsciousness 

 

Экстремизм және терроризм психологиясы 

Психология экстремизма и терроризма 

Psychology of Extremism and Terrorism 

 

Заң психологиясы 

Юридическая психология 

Legalpsychology 

 

Қолданбалы және саяси психология бойынша практикум 

Практикум по прикладной политической психологии  

WorkshoponAppliedPoliticalPsychology 
АКҚ2 
Жеке индивидтің және топтың әлеуметтік-психологиялық 

жағдайын бағалап, оны жетілдіруге байланысты кеңестер беруге 

қабілетті. 

АПК2 

Способен оценивать социально-психологическую ситуацию как 

отдельного индивида, так и группы и разрабатывать рекомендации 

по ее совершенствованию 

Қолданбалы және саяси психология бойынша практикум 

Практикум по прикладной политической психологии  

Workshop on Applied Political Psychology 

 

Діни сана психологиясы 

Психология религиозного сознания 

Psychology of religious consciousness 
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А
PК2 

Is able to assess the socio-psychological situation of both the individual 

and the group and develop recommendations for improving it 

 

 

Экстремизм және терроризм психологиясы 

Психология экстремизма и терроризма 

Psychology of Extremism and Terrorism 

 

Әлеуметтік-саяси ықпал психологиясы 

Психология социально-политического влияния 

Psychology of socio-political influence 

АКҚ3 
Әлеуметтік ықпал ету технологиялары мен тәсілдерін 

диагностикалауға қабілетті.
 

АПК3 

Способен диагностировать приемы, технологии социального 

влияния. 

А
PК3 

Is able to assess the socio-psychological situation of both the individual 

and the group and develop recommendations for improving it. 

Тұтынушылық мінез-құлық психологиясы 

Психология потребительского поведения  

Psychology of consumer behavior 

 

PR және жарнаманың психотехнологиялары  

Психотехнологии PR и рекламы 

Psychotechnologies of PR and advertising 

 

Қолданбалы және саяси психология бойынша практикум 

Практикум по прикладной политической психологии  

Workshopon Applied Political Psychology 

 

Бұқаралық коммуникация психологиясы 

Психология массовых коммуникации 

Psychology of Mass Communications 

КҚВ 

Психологиялық қызмет кӛрсету 

саласындағы кәсіби іс-әрекеттің барлық 

түрін атқаруға қабілеттілік. 

ПК
В 

Способность осуществлять все виды 

профессиональной деятельности в сфере  

оказания психологических услуг. 

PК
В 

Ability to carry out all types of professional 

activities in the provision of psychological 

services 

ВКҚ1 

Психологиялық кеңес берудің ӛзгешеліктерін айқындай алады 

және  нақты жағдайларға байланысты оның міндеттерін белгілеуде 

дербестік танытады. 

B
ПК1 

Умеет выделять специфику психологического консультирования 

и самостоятельно формулировать его задачи применительно 

к конкретным ситуациям. 

B
PК1 

the ability to highlight the specifics of psychological counseling and 

independently formulate its tasks in relation to specific situations 

Отбасылық кеңес беру бойынша практикум 

Практикум по семейному консультированию 

Workshop on family counseling 

 

Жеке және топтық кеңес берудің модельдері мен 

технологиялары 

Модели и технологии индивидуального и группого 

консультирования 

Models and technologies of individual and group counseling 

 

Психологиялық кеңес беру негіздері 

Основы психологического консультирование 

Fundamental sofpsychological counseling 
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Психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау 

Организация и планирование психологического 

исследования 

Organizationandplanningofpsychologicalresearch 

 

Арнайы пихология 

Специальная психология 

SpecialPsychology 

 

Геронтопсихология 

Геронтопсихология 

Gerontopsychology 

 

Медиация 

Медиация  

Mediation 

 

Практикум по экзистенциальному 

консультированиюWorkshoponexistentialcounseling 

ВКҚ2 

Белгіленген мақсаттарға сәйкес психологиялық әсердің 

қажеттілігін анықтауға, психологиялық әсер етуді әзірлеуге, іске 

асыруға және оның тиімділігін ӛлшеуге қабілетті. 

B
ПК2 

Способен в соответствии с поставленной целью определить 

потребность в психологическом воздействии, подготовить и 

провести психологическое воздействие, измерить его 

эффективность. 

B
PК2 

Is able, in accordance with the stated goal, to determine the need for 

psychological impact, to prepare and conduct a psychological impact, to 

measure its effectiveness 

Отбасылық кеңес беру бойынша практикум 

Практикум по семейному консультированию 

Workshop on family counseling 

 

Жан жарасы мен жақындарынан айрылу психологиясы 

Психологиятравмыиутраты 

Psychology of trauma and loss 

 

Жас ерекшеліктері дағдарыстарын жеңу бойынша 

практикум 

Практикум преодоления возрастных кризисов 

The practice of overcoming the age-related crises 

 

Коррекциялық бағдарламаларды жобалау 

Проектирование коррекционных программ 

Design of Corrective Programs 

 

Кадрларларды оқыту мен дамыту әдістері Методы 

обучения и развития кадров 

Methods of training and development of personnel 
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Арттерапия бойынша практикум  

Практикум по арттерапии 

Workshop on art therapy 

ВКҚ3 

Адамның және топтың психологиялық жағдайы мен мінез-

құлығындағы ӛзгерістерге апаратын процестерді психологиялық 

сүйемелдеу мен психологиялық кӛмек кӛрстеудің тиімді әдістерін 

меңгерген. 

B
ПК3 

Владеет эффективными методами психологического 

вмешательства и  психологического сопровождения процессов, 

ведущих к изменениям в психологических состояниях и поведении 

человека и группы. 

B
PК3 

the effective methods of psychological intervention and psychological 

support of processes leading to changes in the psychological states and 

behavior of people and groups 

 

Психологиялық қолдау кӛрсету тәжірибесіндегі 

гештальтпсихология техникалары 

Техники гештальтпсихологии в практике 

психологического сопровождения 

Gestalt psychology in the practice of psychological support 

 

Жан жарасы мен жақындарынан айрылу психологиясы 

Психологиятравмыиутраты 

Psychology of trauma and loss 

 

Когнитивтік-бихевиоралды кеңес беру бойынша 

практикум 

Практикум когнитивно-бихевиорального 

консультирования 

The Practice of Cognitive-Behavioral Counseling 

 

Кеңес беру мен коррекциядағы проективті әдістер 

Проективные методы в консультировании и коррекции 

Projective methods in counseling and correction 

ВКҚ4 

Психикалық, эмоциялық және тұлғалық бұзылыстарды 

диагностикалау, емдеу және алдын алу жағдайындағы 

психологиялық факторларды зерттеп білуге, сондай-ақ осы 

мәселелер бойынша кәсіби тұрғыдан сәйкес келетін мамандармен 

кеңесіп отыруға қабілетті. 

B
ПК4 

Способен изучать психологические факторы при диагностике, 

лечении и предупреждении психических рассторойств, 

эмоциональных и личностных нарушений, а также 

консультироваться по этим вопросам со специалистами-

профессионалами родственных занятий. 

B
PК4 

The ability to study psychological factors in the diagnosis, treatment and 

prevention of mental disorders, as well as emotional and personal 

disturbances, as well as consultations on these issues with professionals-

related professionals 

Медициналық психология 

Медицинская психология 

Medical psychology 

 

Психосоматика  

Психосоматика 

Psychosomatics 

 

Девиантты мінез-құлық психологиясы  бойынша 

практикум 

Практикум по психологии девиантного поведения 

Practice on the psychology of deviant behavior 

 

Аномальды мінез-құлық диагностикасы және 

коррекциясы 

Диагностика и коррекция аномального поведения 

Diagnosis and correction of abnormal behavior 
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Практикум по патопсихологии 

Патопсихология бойынша практикум 

Workshop on pathopsychology 

 

Аутистік бұзылыстар спектрлерінің психологиялық 

диагностикасы мен коррекциясы  

Психологическая диагностика и коррекция расстройств 

аутистического спектра 

Psychological diagnostics and correction of autism spectrum 

disorders 

ВКҚ5 

Психологиялық кӛмек кӛрсету мақсаттары мен оны орындауға 

қажетті адекватты әдістер мен құралдарды анықтаудағы 

дербестікке қабілетті.  

B
ПК5 

Способен самостоятельно определять цели психологического 

вмешательства и адекватные методы и средства их достижения. 

B
PК5 

The ability to independently determine the goals of psychological 

intervention and adequate methods and means to achieve them 

 

Аномальды мінез-құлық диагностикасы және 

коррекциясы 

Диагностика и коррекция аномального поведения 

Diagnosis and correction of abnormal behavior 

 

Аутистік бұзылыстар спектрлерінің психологиялық 

диагностикасы мен коррекциясы  

Психологическая диагностика и коррекция расстройств 

аутистического спектра 

Psychological diagnostics and correction of autism spectrum 

disorders 

 

Психологическая помощь семье ребенка с ограниченными 

возможностями 

Psychological assistance to the family of a child with 

disabilities 

ВКҚ6 

Қызметкерлерді іріктеу мен бағалаудың, психологиялық кӛмек 

кӛрсетудің технологиясын және психологиялық әдістерін 

меңгерген. 

B
ПК6 

Владеет технологией и психологическими методами отбора и 

оценки кадров, психологической помощи. 

B
PК6 

Is able to use concrete scientifically grounded concepts, methods of 

modern psychology for solving professional problems 

 

Ұйымдағы қызметкерлерді психологиялық іріктеу және 

бағалау 

Психологический отбор и оценка персонала в 

организации 

Psychological selection and evaluation of personnel in the 

organization 

 

Ұйымдық кеңес берудің негіздері 

Основы организационного консультирования 

Fundamentals of Organizational Counseling 

 

 Команда құру тренингтері  
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ВКҚ7 

Ұйым басшылары мен қызметкерлеріне кеңес беру және коучинг 

дағдыларын, команда құру технологияларын игерген. 

B
ПК7 

Владеет навыками консультирования и коучинга персонала и  

руководителей организации, технологиями командообразования. 

B
PК7 

He has the skills of consulting and coaching staff and leaders of the 

organization, teambuilding technologies 

Психологический тренинг командообразования 

Psychological training of teambuilding 

 

Әскери психология 

Военная психология 

Military psychology 

 

Басқару психологиясы 

Психология управление 

PsychologyManagement 

 

ВКҚ8 
Заманауи психологияның нақты ғылыми концепцияларын, 

әдістерін кәсіби міндеттерді шешуге қолдана алады. 

B
ПК8 

Способен использовать конкретные научно обоснованные 

концепции, методы современной психологии для решения 

профессинальных задач 

B
PК8

 

Is able to use concrete scientifically grounded concepts, methods of 

modern psychology for solving professional problems 

Этнопсихология негіздері 

Основы этнопсихологии  

Fundamentals of ethnopsychology 

 

Тұлғаның заманауи теориялары 

Современные теории личности 

Modern theories of personality 

 

Заң психологиясы 

Юридическая психология 

Legalpsychology 

 

ВКҚ9 

Оқу-тәрбие процесін, білім беру ортасын оқытудың инновациялық 

технологияларын, заманауи белсенді және интерактивті әдістерін 

ескере отырып жобалауға, іске асыруға және бағалауға қабілетті. 

B
ПК9 

Cпособен к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения 

инновационных технологий 

B
ПК9 

Is capable of designing, implementing and evaluating the educational 

process, the educational environment, taking into account modern active 

and interactive methods of teaching innovative technologies 

Оқыту және тәрбиелеу психологиясы 

Психология обучения и воспитания  

Psychology of Education and Upbringing 

 

Педагогикалық іс-әрекет психологиясы 

Психология педагогической деятельности 

Psychology of pedagogical activity 

 

КҚС 

Тапсырыс берушінің нақты жағдайына 

қарай кәсіби мәселелерді түсініп талдауға 

СКҚ1 

Психология бойынша кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге 

қажетті ақпараттарды іздестіруге, талдауға және бағалауға 

қабілетті. 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 
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дербестік  таныта алу қабілеттілігі. 

 

ПК
С 

Способность  

самостоятельноанализировать сущность 

проблем в профессиональной области, 

решать их на основе конкретной ситуации 

заказчика 

PК
С 

Ability to independently analyze the essence 

of problems in the professional field, solve 

them based on the specific situation of the 

customer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПК1 

Способен осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач 

по психологии. 

СPК1 

Is capable of designing, implementing and evaluating the educational 

process, the educational environment, taking into account modern active 

and interactive methods of teaching innovative technologies 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

СКҚ2 

Ғылыми және басқа да кәсіби құжаттар мен есеп беруді жүргізе 

алады. 

СПК2 

Умеет вести научную и иную профессиональную документацию и 

отчетность. 

СPК2 

Is able to conduct scientific and other professional documentation and 

reporting. 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational internship 

 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre-diploma work internship 

СКҚ3 

Ғылыми психологияның базалық түсініктерін, заңдары мен 

қағидаларын түсінеді және оларды тәжірибелік іс-әрекетте қолдана 

алады. 

СПК3 

Понимает базовые понятия, законы и принципы научной 

психологии и умеет ими пользоваться в практической 

деятельности. 

СPК3 

He understands the basic concepts, laws and principles of scientific 

psychology and knows how to use them in practical activities. 

Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан 

Государственный экзамен по специальности 

State examination in a speciality 

 

Дипломдық жобаны жазу және қорғау 

Написаниеизащитадипломногопроекта 

Writing and defense of Bachelor degree 

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) 

ЖКҚА 

Теориялық білімдерін қолдана отырып 

кәсіби міндеттерді шешудің түрлі 

АЖКҚ1 
Ӛзін кәсіби маман ретінде қабылдауға және түсінуге, негізгі кәсіби 

құндылықтардың мән-мағынасын түсіне отырып, ӛзінің іс-әрекетін 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 
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мүмкіндіктерін анықтау мен талдауда 

дербестік танытуға қабілеттілік   

ОПК
А
Способность  

самостоятельноанализировать и 

выдвигать различные варианты решения 

профессиональных задач с применением 

теоретических знаний 

GPC
 А

 

The ability to independently analyze and 

put forward various solutions for solving 

professional problems using theoretical 

knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сын кӛзбен бағалауға қабілетті.   

А
ОПК1 

Способен воспринимать и осознавать себя как профессионала, 

критически оценивать свою деятельность на основе понимания 

сути ключевых профессиональных ценностей. 

А
GPC1 

Is able to perceive and realize himself as a professional, critically 

evaluate his activities on the basis of understanding the essence of key 

professional values 

 

 

Тұлға психологиясына кіріспе 

Введение в психологию личности 

Introduction to personality psychology 

 

Мотивация психологиясы 

Психология мотивации 

Psychology of motivation 

 

Әлеуметтік психологияға кіріспе 

Введение в социальную психологию 

Introduction to social psychology 

 

Тұлға психологиясына кіріспе 

Введение в психологию личности 

Introductiontopersonalitypsychology 

АЖКҚ2 
Әлеуметтік-психологиялық құбылыстар, дара-психологиялық 

айырмашылықтарды анықтау, адамның жас ерекшелік, мәдени 

әлеуметтенуінің психологиялық заңдылықтары туралы білімдерін 

кӛрсете алады. 

А
ОПК2 

Демонстрирует знания социально-психологических явлений, 

детерминации индивидуально-психологических различий, 

психологических закономерностей возрастной,  культурной 

социализации человека 

А
GPC2 

Demonstrates knowledge of socio-psychological phenomena, 

determination of individual psychological differences, psychological 

patterns of age, cultural socialization of man 

Даму психологиясы 

Психология развития 

DevelopmentalPsychology 

 

Психофизиология 

Психофизиология 

Psychophysiology 

 

Психогенетика 

Психогенетика 

Рsychogenetics 

 

Әлеуметтік психология 

Социальная психология 

Social Psychology 

 

Дифференциалдық психология 

Дифференциальная психология 

Differential psychology 

АЖКҚ3 
Психикалық процестер, қасиеттер мен жағдайлардың 

заңдылықтары туралы, сондай-ақ нақты психологиялық 

концепциялар мен модельдер жайлы білімдерінің негізінде, қазіргі 

қоғамдағы тұлғаның мінез-құлық түрлері мен табиғатына 

Жалпы психология 

Общая психология 

Generalpsychology 

 

Психология тарихы 
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 сипаттама беруге қабілетті.  

А
ОПК3 

Способен дать характеристику природе и видам поведения 

личности в современном обществе на основе знаний 

закономерностей психических процессов, свойств и состояний, а 

так же конкретных психологических концепций и моделей. 

А
GPC3 

It is able to characterize the nature and types of personality behavior in 

modern society on the basis of knowledge of the laws of mental 

processes, properties and states, as well as specific psychological 

concepts and models. 

История психологии 

History of psychology 

 

Cалыстырмалы психология 

Сравнительная психология 

Comparativepsychology 

 

Мінез-құлық психологиясы 

Психология поведения 

Behavioralpsychology 

 

Когнитивті психология 

Когнитивная психология 

Cognitive Psychology 

ЖКҚВ 
Психологиялық зерттеу жүргізуге және 

жағдайларды, құбылыстарды бағалауға 

қабілеттілік   

ОПК
В
 

Способность проводить психологическое 

исследование и оценку ситуаций, 

явлений. 

GPC
 B

 

Ability to conduct psychological research 

and assessment of situations, phenomena. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЖКҚ1 
Адамның (индивидтің, тұлғаның, даралықтың) және топтың 

психологиялық  сипаттарындағы ӛзгерістерді қойылған мақсатқа 

сай ӛлшеу мен бағалауды  релеванттық дістердің/әдістемелердің 

кӛмегімен іске асыруға қабілетті. 

В
 ОПК1

 

Способен в соответствии с поставленной целью осуществлять 

измерение и оценку развития психологических характеристик 

человека (индивида, личности, индивидуальности) и группы с 

помощью релевантных методов/методик  

B
GPC1 

Is able, in accordance with the stated goal, to measure and evaluate the 

development of the psychological characteristics of a person (individual, 

personality, individuality) and a group with the help of relevant methods 

/ techniques 

Танымдық іс-әрекет бойынша практикум 

Практикум по познавательной деятельности   

Workshop on cognitive activity 

 

Эксперименттік психология бойынша практикум 

Практикум по экспериментальной психологии 

Practical work on experimental psychology 

ВЖКҚ2 
Психологиялық зерттеулерді жоспарлайды және жүргізе алады, 

мәліметтердің мазмұнды интерпретациясын әзірлейді және талдау 

жасай алады. 

 В
 ОПК2

 

Умеет планировать и проводить психологические  исследования, 

анализировать и представлять содержательную интерпретацию 

данных. 

B
GPC2 

He is able to plan and conduct psychological research, analyze and 

Психодиагностика негіздері 

Основы психодиагностики 

Bases of psychodiagnostics 

 

Психологиядағы статистикалық әдістер 

Статистические методы в психологии 

Statistical methods in psychology 

 

Психологиядағы математикалық модельдеу 

Математическое моделирование в психологии 

Mathematical modeling in psychology 
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present a meaningful interpretation of the data.  

 

ВЖКҚ3 
Респонденттердің мақсаты, жағдайы мен контингенті үшін 

адекватты болып табылатын әдістерді іріктеу мен қолдануға, 

алынған мәліметтерді математикалық-статистикалық ӛңдеуге және 

интерпретациясын жасауға қабілетті. 

В
 ОПК3

 

Cпособен к отбору и применению методикадекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующейматематико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Психодиагностика негіздері 

Основы психодиагностики 

Bases of psychodiagnostics 

 

Психологиядағы статистикалық әдістер 

Статистические методы в психологии 

Statistical methods in psychology 

 

Психологиядағы математикалық модельдеу 

Математическое моделирование в психологии 

Mathematical modeling in psychology 

ЖКҚС 

Кәсіби және тұлға аралық қарым-

қатынастағы коммуникативтік 

құзіреттілік, қарым-қатынас мақсаты мен 

жағдайына сәйкес коммуникация құруға 

ептілігі. 

ОПК
С 

Коммуникативная компетентность в 

сфере профессионального и 

межличностного общения, умение 

строить коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

GPC
 C

 

Communicative competence in the field of 

professional and interpersonal 

communication, the ability to build 

communication, based on the goals and 

situations of communication 

 

 

 

 

 
 
 

 

СЖКҚ1 
Ғылыми-теориялық және психологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін презентация, ғылыми жарияланым,жоба түрлерінде 

қазақ және шетел тілдерінде сауатты әзірлей алады. 

С
 ОПК1

 

Умеет грамотно представлять результаты научно-теоретических и 

психологическихисследований в форме презентаций, научных 

публикаций, проектов на казахском и иностранном языке. 

C
GPC1 

The ability to correctly represent the results of their own scientific and 

practical activities in the format of presentations, scientific publications, 

projects in Kazakh and foreign languages 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionaly oriented foreign language 

 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі 

Профессиональныйказахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) language 

СЖКҚ2 

Мәдениетаралық ортада дербес жұмыс жасай алады. С
 ОПК2

 

Умение работать самостоятельно в межкультурной среде. 

C
GPC2 

Ability to work independently in an intercultural environment 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionaly oriented foreign language 

СЖКҚ3 
Қарым-қатынас технологияларын, коммуникация дағдылары мен 

стратегияларын меңгерген, командада тиімді жұмыс істей алады. 

С
 ОПК3

 

Владеет технологиями общения, навыками и стратегиями 

коммуникаций, умеет эффективно работать в команде 

C
GPC3 

Possesses communication technologies, communication skills and 

Тиімді комуникация тренингі 

Тренинг эффективной коммуникации 

Training of effective communication 

 

Іскерлік қатынастар психологиясы 

Психология делового общения 

Psychologyofbusinesscommunication 



 
 

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

 

strategies, can work effectively in a team 

Әмбебап 

құзыреттілік/Универсальныекомпетен

ции (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) 

ӘҚА 

Кәсіби іс-әрекетке қоса адамның адамға, 

қоғамға, қоршаған ортаға қатынасын 

реттеп отыратын құқықтық және 

этикалық нормаларды түсіну және 

сақтау. 

УК
А
 

Понимание и следование правовым и 

этическим нормам, регулирующим 

отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде в 

приложении к профессиональной 

деятельности 

UCА
А 

Understanding and adherence to the legal 

and ethical norms governing the 

relationship of man to man, society, the 

environment in the application to 

professional activities 

АӘҚ1 

Жазбаша және ауызша сауатты сӛйлеу, академиялық сауаттылық. 

А
УК1 

Грамотная письменная и устная речь,академическая грамотность 

А
UC1 

Literate written and oral speech, academic literacy 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) language 1 

АӘҚ2 

Ғылыми есептерді, құжаттарды құрастыру мен рәсімдеуге, ғылыми 

жобаларды дайындауға және нәтижелерін қорытындылауға 

қатысуға дайын болу және қабілетті болу.  

А
ОПК2 

Способность и готовность участвовать в составлении и 

оформлениидокументации, научных отчетов, подготовка и 

оформление научных проектов и в обобщении результатов 

проектов 

А
UC2 

Ability and willingness to participate in the preparation and execution of 

documentation, scientific reports, preparation and execution of scientific 

projects and in the synthesis of the results of projects 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreignlanguage 

 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 1 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культураречии деловаяриторика 

SpeechcultureandBusinessrhetoric 

 

АӘҚ3 

Дене шынықтыру құралдары және әдістерін, дене тәрбиесінің 

әдістемелік қағидаларын біледі, салауатты ӛмір салтын ұстанады. 

А
УК3 

Владеет методическими принципами физического 

воспитания,методами и средствами физической культуры, 

придерживается здорового образа жизни. 

А
UC3 

He knows the methodical principles of physical education, methods and 

means of physical education. Self-use them to improve the body's 

adaptive reservesand health promotion. 

Денешынықтыру / Физическая культура / 

PhysicalCulture (1) 

Денешынықтыру / Физическая культура / 

PhysicalCulture (2) 
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ӘҚВ 

Қоғамдағы қабылданған әлеуметтік-

этникалық нормаларды ескере отырып, 

ұйымдастыру-басқару міндеттерін 

шешуге 

қабілеттілік. 

УКВ 

Способность решать организационно-

управленческие задачи с учетомпринятых 

в обществесоциально-этническихнорм. 

UCВ 

The ability to solve a set of professional 

tasks, taking into account socially-ethnic 

norms accepted in the society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВӘҚ1 

Философиялық білім негіздерін дүниетанымдық ұстанымын 

қалыптастыруға қолдана алады. 

B
УК1 

Способен использовать основы философских знаний для 

формированиямировоззренческой позиции 

B
UC1 

Ability to use the basics of philosophical knowledge to formideological 

position 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

ВӘҚ2 

Азаматтық ұстанымын қалыптастыру үшін қоғамның тарихи даму 

заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін талдауға қабілетті. 

B
УК2 

Способен анализировать основные этапы и 

закономерностиисторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

B
UC2 

Ability to analyze the main stages and patterns of the historical 

development of society for the formation of a civic position 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

 

Cаясаттеориясыменпрактикасы 

Теорияипрактикаполитики 

Theory and practice of politics 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

ВӘҚ3 

Ӛз бизнесін жобалау, құру және дамыту жайлы білімдерді 

меңгерген. 

B
УК3 

Владеет знаниями о проектировании, создании и развитии 

собственного бизнеса. 

B
UC3 

He has knowledge of designing, creating and developing his own 

business. 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Цифрлық   технологияларды  салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии  поотраслямприменения 

Digital technologies by branches application 

 

ВӘҚ4 

Еліміздің жүйелі және біртіндеп эволюциялық даму жағдайындағы 

ӛзінің кәсіби іс-әрекетін жүргізуге дайын. 

B
УК4 

Готов к своей профессиональной деятельности в условиях 

системного и последовательного  эволюционного развитиястраны. 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 
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B
UC4 

He is ready for his professional activity in the conditions of systematic 

and consistent evolutionary development of the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


