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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы  

/The Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ Область 

применения /  Application area 

Осы бағдарлама  философия докторын дайындау деңгейіне және білім 

беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді. 

 

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию 

образования и уровню подготовки докторов философии   

 

The present program establishes requirements to the content of education 

and level of training for PhD   

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование образовательной 

программы / The code and name 

of education program 

6D012300 - Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 

 

6D012300 - Социальная педагогика и самопознание 

 
6D012300 - Social Pedagogy and Self-knowledge 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативноправовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің ұлттық 

палатасы бекіткен «Педагог» кәсіби стандарты  

 
Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» 

  

Professional standard “Teacher”, approved by the National Chamber of 

Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan “Atameken” 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Докторанттарды ғылыми зерттеулерге даярлау және тәуелсіз, 

конструктивті сындарлы зерттеулерді жүзеге асыруға 

қабілеттерін дамыту 

Подготовка  докторантов к научным исследованиям и развитие 

способности к независимому, конструктивно-критическому 

исследованию  

Training PhD candidates for scientific research and development of 

independent, constructive and critical research skills 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / 

The concept of education 

program 

Трансверсальді құзыреттіліктерге және ғылыми басқаруды 

жаңаша ойлау мәдениетіне ие ғылыми қызметкерлерді даярлау 

 

Подготовка научных работников, обладающих 

трансверсальными компетенциями, с новой культурой 

мышления научного руководства 

 

Training research experts with transversal competences and a new 

culture of thinking in research management 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника 

/Graduate Qualification Characteristics 
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Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Философия докторы (PhD) 

 

Доктор философии (PhD)  

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions  

Оқуды тәмамдаған түлекке тӛменде кӛрсетілген қызметтерді 

атқаруға рұқсат етіледі: ғылыми қызметкер, педагог, жоғары оқу 

орнының оқытушысы 

 

Выпускнику, получившему образование по специальности 

разрешается выполнение работ по нижеперечисленным 

должностям: научный сотрудник, педагог, преподаватель 

высших учебных заведений 

 

The graduates who received the degree are allowed to work as: 

research expert, teacher, tutor/instructor at higher schools 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары, білім 

ұйымдары, білім басқармасының органдары 

 

Высшие учебные заведения, научно-исследовательские центры, 

организации образования; органы управления образованием  

 

Higher schools, research centers, educational organizations; 

educational authorities 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activit 

Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық процесс 

 

Педагогический процесс вуза 

 

Education process at higher schools 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activi 

Оқытушылық, тәрбиелік, әдістемелік, зерттеушілік, әлеуметтік-

коммуникативтік 

 

Обучающая, воспитывающая, методическая, исследовательская, 

социально-коммуникативная 

 

Teaching, educating, methodic, research, social and communicative 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Білімдік, тәрбиелік, ұйымдастырушылық-әдістемелік, ғылыми-

зерттеушілік, әлеуметтік бағдарланған 

 

Образовательный, воспитательный, организационно-

методический, научно-исследовательский, социально-

ориентированный 

 

Teaching, educational, organizational and methodic, scientific and 

research, socially oriented 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile Competency/Map  

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences 

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 

Педагогикалық 

Оқу ақпаратын трансляциялауға, ӛз бетінше 

білім алуға қабілеттілік, әлеуметтік 

құндылықтар жүйесіне білім алушыларды 

тарту 

 

ПКА 

Педагогический  
способность транслировать учебную 

информацию, самостоятельно добывать 

знания; приобщить обучающихся к системе 

социальных ценностей 

  

PCА 

Educational 

the ability to translate educational information, 

independently acquire knowledge; to introduce 

students to the system of social values; 

 

 

АКҚ1 

оқытушылық іс-әрекетке және пәнаралық білімдерді 

кіріктіруді жүзеге асыруға даярлығы 

АПК1 

готовность к преподавательской деятельности  и 

осуществлять интеграцию междисциплинарных знаний 

АPC1 

readiness to teach and integrate the interdisciplinary 

knowledge 

 

Әлеуметтік педагогика теориясы мен практикасы 

 

 

Теория и практика социальной педагогики и 

самопознания  

 

 

 

Theory and practice of social pedagogy and self-cognition   

 

А
КҚ2 

Полимәдени және полилингвалды ортада әлеуметтік 

әрекеттестікке даярлығы 

 

А
ПК2 

Готовность к социальному взаимодействию в 

поликультурной и полилингвальной среде 

 

А
PC1 

Readiness for social interaction in a multicultural and 

multilingual environment 
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А
КҚ3 

Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескеру негізінде 

жоғары оқу орындарында тәрбие процесін жүзеге 

асыруға даярлығы 

 

А
ПК3 

Быть готовым к осуществлению воспитательного 

процесса в вузе с учетом национальных приоритетов 

Казахстана 

 

А
PC1 

Readiness to implement the educational process in 

universities, taking into account the national priorities of 

Kazakhstan 

 

КҚ
 В 

Әдістемелік 
Жоғары білімнің даму үрдісін ескере отырып, 

студенттердің білімдерінің жеке  

траекториясын болжау және анықтау, тілдік 

және тілдік емес пәндердің мазмұнын 

кіріктіру 

 

ПК
В
  

Методический 
Способность прогнозировать и определить 

индивидуальные траектории образования 

студентов, исследователей с учетом мировых 

тенденций и стратегий развития высшего 

образования; интегрировать содержание 

языковых и неязыковых дисциплин  

 

PC
В 

Methodic 

B
КҚ1 

Кӛптілді мамандар даярлауды ескере отырып, жоғары 

білім мамандықтарының білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуге және жүзеге асыруға даярлығы 

 

B
ПК1 

Готовность разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы специальностей высшего 

образования, а также с учетом подготовки полиязычных 

кадров 

 

B
PC1 

Willingness to develop and implement educational programs 

for majors of higher education, as well as taking into account 

the training of multilingual staff 
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Ability to predict and define 

individual academic curricula of students’ 

education and researchers taking into account the 

world tendencies and strategies for the 

improvement of higher education; integrate the 

content of linguistic and non-linguistic courses 

 BКҚ2 

Жоғары оқу орындары мамандықтарының білім беру 

бағдарламаларын жобалауға, білімнің барлық 

деңгейлерідегі білім стандарттары негізінде кіріктірілген 

үш тілдегі курстарды, авторлық бағдарламаларды 

ендіруге, оқу бағдарламаларына, пәннің ОӘК, авторлық 

курстарға сараптама жасауға, кеңес беруге даярлығы  

 

BПК2 

Готовность проектировать образовательные программы 

специальностей вуза; внедрять авторские программы, 

интегрированные курсы на трех языках на базе 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

консультировать, проводит экспертизу учебных 

программ, УМК дисциплин, авторских курсов в области 

многоязычного обучения на всех уровнях образования 

 

BPC2 

Willingness to design educational programs for university 

majors; to implement author’s programs, integrated courses in 

three languages on the basis of educational standards of all 

levels of education; to advise and carry out the expertise of 

academic curricula, course teaching materials, author’s 

courses in the field of multilingual education at all levels of 

education 

Ӛзін-ӛзі танудың философиялық негіздері 

Философские основы самопознания  

Philosophical foundations of self-knowledge 

 

Кәсіби ӛзін-ӛзі тану 

Профессиональное самопознание 

Professional self-knowledge 

 BКҚ3 
Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану саласындағы 

ғылыми зерттеулерді оқу  материалдарына ауыстыруға 

даярлығы 
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BПК3  

Готовность трансформировать в учебные материалы 

результатов научных исследований в области социальной 

педагогики и самопознания 

 

BPC3 
Readiness to transform the research results in the field of 

social pedagogy and self-knowledge into academic materials 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональн ые 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
 

Зерттеушілік 

Жоғары оқу орнының білімдік ортасын 

зерттеуге және кәсіптік іс-әрекетіне қажетті 

жаңа білімдерді ӛз бетінше алуға  қабілеттілігі 

 

ОПК
А
  

Исследовательский 
Способность исследовать образовательную 

среду вуза и самостоятельно получать новые 

знания, необходимые для профессиональной 

деятельности 

 

 

 

GPC
 А

  

Research 

А
ЖКҚ1

  

Әлеуметтік, экономикалық, экологиялық ӛзгерулер 

контексінде жүргізілетін ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін болжауға даярлығы 

 

А
ОПК1

  

Готовность прогнозировать результаты проводимых 

научных исследований в контексте социальных, 

экономических, экологических преобразований 

 

А
GPC1

  

Willingness to predict the results of ongoing research in the 

context of social, economic and environmental 

transformations 

Педагогика философиясы және әдіснамасы 

Философия и методология педагогики 

Philosophy and methodology of pedagogy  

 

Наукометрия 

Scientometrics 

 

Әлеуметтік-педагогикалық ғылымның дамуының  

ғаламдық трендтері 

Глобальные тренды развития социально-

педагогической науки 

Global trends of developing social and pedagogical 

sciences 

 
Ғылыми таным әдіснамасы 

Методология научного познания 

Methodology of scientific cognition 
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Ability to study the educational environment of 

the higher education and independently obtain 

new knowledge necessary for professional 

activities 

 А
ЖКҚ2 

Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану саласында 

ғылыми зерттеулер ұйымдастыруға және жүргізуге, 

академиялық және кәсіби ортада ғылыми пікір-таластарға 

қатысуға, әр түрлі деңгейдегі академиялық басылымдарға 

зерттеудің бастапқы нәтижелерін жариялауға даярлығы 

 

А
ОПК2

  

Готовность к организации и проведению научных 

исследований в области социальной педагогики и 

самопознания; принимать участие в научных дискуссиях 

в академической и профессиональной среде, публиковать 

исходные результаты исследований в академических 

изданиях разного уровня. 

 

А
GPC2

  

Willingness to organize and conduct scientific researches in 

the field of social pedagogy and self-knowledge; take part in 

scientific discussions in the academic and professional areas, 

publish the initial research results in academic publications of 

different levels 

Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру мен 

коррекцияның ғылыми негіздері 

 

Научные основы социально-педагогического 

консультирования и коррекции 

 

Scientific basis of social pedagogical counseling  

and correction 

 

 

Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент 

Социально-педагогический менеджмент 

Socio-pedagogical management 

 

Әмбебап құзыреттілік / Универсальные 

компетенции (УК) / Universal 

competences (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
  А

ӘҚ1
 Білімдегі әлеуметтік  серіктестік теориясы мен 

технологиясы 



 

 

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

 

Әлеуметтік бағдарланған 
Әлеуметтік педагогкалық практиканы 

жақсарту үшін әріптестер мен шетелдің 

серіктестермен ӛзара кәсіби әрекеттестікке 

бастамащылық жасауға қабілеттілігі 

УК
А
  

Социально-ориентированный 
Способность инициировать профессиональное 

взаимодействие с коллегами и зарубежными 

партнерами для улучшения социально-

педагогической практики  

 

UC
А
  

Socially oriented 
Ability to initiate professional interactions with 

colleagues and foreign partners to improve social 

and pedagogical practice 

Білім саласындағы әлеуметтік серіктестікке 

даярлығы 

 

А
УК1

  

Готовность к социальному партнерству в сфере  

образования 
 

А
UC1

 

Readiness for social partnership in the field of 

education 

Теория и технологии социального партнерства в 

образовании  

Theory and technologies of social partnership in 

education  

 

Әлеуметтік ӛзара әрекеттестік педагогикасы 

Педагогика социального взаимодействия  

Pedagogy of social partnership 

 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалар мен 

бастамаларды әкімшіліктендіру және сараптау 

Администрирование и экспертиза социально-

педагогических проектов и инициатив 

Administration and expertise of social and 

educational projects and initiatives 

 

Әлеуметтік-педагогикалық кәсіпкерлікті 

коммерциализациялау 

Коммерциализация социально-педагогического 

предпринимательства 

Commercialization of social and educational 

entrepreneurship  

А
ӘҚ2

 

Қоғамдағы ӛзгерулерге білім алушылардың 

әлеуметтік-экономикалық бейімделу 

технологиясын пайдалануға даярлығы 

 

Готовность к использованию технологий 

социально-экономической адаптации 

обучающихся к изменениям в обществе 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалау   

Социально-педагогическое проектирование   

Social pedagogical designing   

 

Әлеуметтік-педагогикалық   экспертиза 

Социально-педагогическая  экспертиза 

Social pedagogical   expertise 
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Readiness to use technologies of social and 

economic adaptation of students to changes in 

society 

 

 А
ӘҚ3

 

Алуан түрлі тілдік құралдарды адекватты түрде 

қолдана отырып, ӛз ойын еркін білдіруге 

даярлығы 
 

А
ӘҚ4

 

Табысты және позитивті іскерлік 

коммуникацияға даяр болу керек 

 

Быть готовым  к успешной и позитивной 

деловой коммуникации 

 

Be ready for successful and positive business 

communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


