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1. Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 
Область 

применения /  
Application area 

Білім беру бағдарламасы «Психология» магистрі бағыты бойынша қоғамның 

әлеуметтік, экономикалық және саяси салаларындағы барлық мемлекеттік және 

мемлекеттік емес ұйымдар мен мекемелерге, барлық оқыту-тәрбиелеу мен кәсіби іс-

әрекеттер жағдайында психологиялық зерттеулерді, психологиялық мәліметтердің 

мониторингісін және психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыра алатын маман 

дайындауға арналған. 
Образовательная программа предназначена для подготовки кадров по направлению 

подготовки магистр «Психологии» для всех государственных и негосударственных 

организаций, во всехобластях учебно-воспитательной и профессиональной 

деятельности социальных, экономических и политических сферах общества, 

осуществляющих психологическое исследование, мониторинг психологических данных 

и психологическое сопровождение. 
The educational program is intended for the training of personnel in the direction of the 

Master of Psychology for all state and non-state organizations, in all areas of educational, 

professional and professional activities of the social, economic and political spheres of society 

that carry out psychological research, monitoring of psychological data and psychological 

support. 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы / 

Код и наименование 

образовательной 

программы / The 

code and name of 

education program 

6М050300- «Психология» 
6М050300- «Психология» 
6M050300- "Psychology" 

 

Нормативтік -

құқықтық қамтылуы 

/ Нормативно-

правовое 

обеспечение / 

Theregulatoryandlega

lsupport 

«ҚР Білім туралы» Заң (2-тарау, 1-бап, 9-тарау, 73, 74-баптар, 10-тарау, 76-бап). 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген, 2017 жылғы 15 

тамыздағы өзгерістер мен толықтырулармен бекітілген. 
Білім беру ұйымдарында эксперимент түрінде жүзеге асырылатын білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу, тестілеу және енгізу Ережесі (Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 139 Бұйрығы). 
Оқытудың кредитті технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ережесі 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

Бұйрығы, 2016 жылғы 28 қаңтардағы өзгерістер мен толықтыруларымен. 
Студенттердің аралық және қорытынды аттестациясының, үлгерімінің ағымдық 

бақылауды өткізудің типтік ережелері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрығы, өзгертулер мен толықтырулар 

06.06.2017. 
Оқу - әдістемелік және ғылыми - әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге 

асыру ережесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 

қарашадағы № 583 Бұйрығы, 2016 жылғы 18 қаңтардағы өзгертулер және 

толықтырулар. 
Еңбек нарығындағы біліктілік және қажеттiлiктердің Ұлттық шеңбер аясында бiлiм 

беру бағдарламаларын әзiрлеу жөнiндегi 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-ө-м Бұйрығы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылғы 25 маусымда № 7755 

тіркелген. 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық 

реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130 Бұйрығы. 
ҚР ҰЯО 01-2017 
Закон «Об образовании РК» (глава 2 ст. 1, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 



 

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

 

 

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. 
Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, 

реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования (Приказ министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 139). 
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения Приказ 

министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г. 
Типовые правила проведения текущего контроля  успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся Приказ министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 марта 2008 года №125, с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 06.06.2017 г. 
Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической 

работы Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 

года № 583, с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2016 г. 
 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-ө-м. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июня 2012 года № 7755; 

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

метрологии Министерства по инвестициям и развитию РеспубликиКазахстан. 
НКРК 01-2017 
The Law "On the Formation of the RK" (Chapter 2, Article 1, Chapter 9, Articles 73, 74, 

Chapter 10, Article 76). 
The state compulsory standard of higher education Approved by the Decree of the 

Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, with 

amendments and additions as of August 15, 2017. 
Rules for the development, testing and implementation of educational programs 

implemented in the experimental mode in education organizations (Order of the Minister of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 27, 2015 No. 139). 
Rules for the organization of the educational process on credit technology training Order of 

the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 

No. 152, with amendments and additions as of January 28, 2016. 
Standard rules for conducting current monitoring of academic performance, intermediate 

and final certification of students Order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated March 18, 2008 No. 125, as amended and supplemented as of 

06/06/2017. 
Rules for the organization and implementation of educational, methodological and scientific 

methodological work Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated November 29, 2007 No. 583, as amended and supplemented as of January 

18, 2016. 
 Guidelines for the development of educational programs in the context of the National 

Framework for Qualifications and Labor Market Needs. 
On the approval of the Qualifications directory of positions of managers, specialists and 

other employees. Order of the Minister of Labor and Social Protection of Population of the 

Republic of Kazakhstan dated May 21, 2012 No. 201-ө-m. Registered in the Ministry of 

Justice of the Republic of Kazakhstan on June 25, 2012, No. 7755; 
NJK order from May 11, 2017 No. 130-od of the Committee for Technical Regulation and 

Metrology of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan. 
NC RK 01-2017 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы/ Profile map of education program 

https://bestprofi.com/home/section/496357562
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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ББ 

мақсаты/ЦельОП / 

Objective of EP 

Білім беру бағдарламасы магистранттарды қоғамның әлеуметтік, экономикалық және 

саяси салаларындағы барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен 

мекемелерге, барлық ғылыми-педагогикалықжәне кәсіби іс-әрекеттер жағдайында 

психологиялық зерттеулерді, психологиялық мәліметтердің мониторингісін және 

психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті, жоғары білікті 

психолог ретінде дайындауды көздейді. 
Образовательная программа нацелена для научно-практической подготовки 

магистрантов как конкурентоспособных, высококвалифицированных психологов  

государственных и негосударственных организаций,научно-педагогической 

ипрофессиональной деятельности во всех социальных, экономических и политических 

сферах общества, осуществляющих психологическое исследование, мониторинг 

психологических данных и психологическое сопровождение. 
The educational program is aimed at the scientific and practical training of undergraduates as 

competitive, highly qualified psychologists of state and non-governmental organizations, 

scientific and pedagogical and professional activities in all social, economic and political 

spheres of society that carry out psychological research, monitoring of psychological data and 

psychological support. 

Білім беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Ко

нцепцияобразовател

ьнойпрограммы / 

The concept of 

education program 

Ғылымның әртүрлі салаларын кіріктіруге,  классикалық университеттік білім беру мен 

кәсіби мамандарды даярлаудағы инновациялық тәсілдерді табысты ықпалдастыруға 

бағдарланып, магистр дайындаудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, жағдайын 

және оқыту үрдісін жүзеге асыру технологияларын реттейді; сапасын бағалау мен 

ғылыми-методологиялық, тәжірибелік-қолданыстық, әдістемелік-технологиялық 

негіздерін және озық психологиялық-педагогикалық тәжірибеге бағдарланған Білім 

беру бағдарламасы еңбек нарығында түлектердің тиімді іс-әрекетін жүзеге асыру үшін 

психолог магистрдің сәйкесінше кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз етеді. 
Образовательная программа, ориентированная на интеграцию различных отраслей 

психологической науки, на междисциплинарную связь, успешное соединение 

классического университетского образования и инновационных подходов в подготовке 

профессиональных кадров,  регламентирует цели, результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса; оценку качества подготовки и 

центрирована  на научно-методологические, практико-прикладные, методико-

технологические основы и передовой психолого-педагогический опыт, обеспечивает 

реализацию соответствующей профессиональной компетентности психолога-магистра, 

для осуществления эффективной деятельности выпускников на рынке труда.   
The educational program, focused on the integration of various branches of psychological 

science, on interdisciplinary communication, the successful combination of classical 

university education and innovative approaches in the training of professional personnel, 

regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the 

educational process; 

assessment of the quality of training and is centered on scientific and methodological, 

practical-applied, methodological and technological basis and advanced psychological and 

pedagogical experience, ensures the implementation of the relevant professional competence 

of the master psychologist, for the effective performance of graduates in the labor market. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая 

степень: Awarded 

degree: 

«Психология» бағыты бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі 
Магистр социальных наук по направлению подготовки «Психология» 
Master of Social Sciences in the field of training "Psychology" 

Маманның 

лауазымдарының 

тізімі / Перечень 

должностей 

специалиста / List of 

a specialist’s 

1. Мектепке дейінгі, орта, орта-арнайы білім беру мекемелері, жоғары оқу 

орындары; 

2. Психологияның ғылыми-зерттеу институттары, психологиялық орталықтар, 

ведомстволық ғылыми-зерттеу орталықтары 
3. Жетекші ұлттық компаниялардағы ұйымдардағы адам ресурстарын дамыту мен 
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positions қызметкерлерді басқару бөлімдері; 
4. Әлеуетті құрылымдардағы, арнайы ұйымдар мен мемлекеттік құрылымдардағы, 

әскери ұйымдардағы психологиялық қызмет 
1. Дошкольные, средние, средне-специальные образовательные учреждения, высшие 

учебные заведения. 

2. Научно-исследовательские институты психологии, психологические центры, 

ведомственные научно-исследовательские центры; 
3. Подразделения развития человеческих ресурсов  и управления персоналом в 

организациях, ведущих национальных компаниях; 

4. Психологические службы в силовых структурах, специальных органах и 

государственных структурах; 
1. Pre-school, secondary, secondary special educational institutions, institutions of higher 

education; 
2. Research Institute of Psychology, psychological centers, departmental research centers; 
3. Division of human resources development and personnel management in organizations, 

leading national companies; 
4. Psychological service in law enforcement agencies, special bodies and government agencies 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / 

Theareaofprofessiona

lactivity 

Ғылыми-зерттеу және практикалық орталықтар; психологиялық және әлеуметтік 

қызмет көрсету; ұйымдар мен мекемелердегі, мемлекеттік басқару орындарындағы, 

ұлттық компаниялардағы, шағын, орта және ірі кәсіпорындардағы психологиялық 

зерттеу, психологиялық білім беру, психодиагностикалық жұмыстар, 

психопрофилактика, психологиялық ағарту, психологиялық сараптама, психологиялық 

кеңес, психологиялық тренинг ұйымдастыру, психологиялық көмек көрсету бөлімдері; 

жеке бизнес саласы;құқық қорғау орындарындағы, әскери қызметтердегі, арнайы 

мекемелердегі және мемлекеттік құрылымдардағы психологиялық қызметтер; әр 

буындағы оқыту, тәрбиелеу, дамыту салалары; психологиялық білім беру жүйесі.  
Научно-исследовательские и практические центры;психологические и социальные  

службы;  отделыпсихологического исследования, психологического образования, 

психодиагностической работы, психопрофилактики, психологической пропедевтики, 

психологической экспертизы, психологической консультации, психологической 

тренинговой работы, психологической помощи в организациях и предприятиях, органах 

государственного управления,внациональных компаниях, в малых, средних и крупных 

предприятиях; сфера индивидуального бизнеса;психологические  службы в силовых 

структурах, специальных органах и государственных структурах; различные сферы 

обучения, воспитания и развития;  система психологического и среднеспециального, 

высшего профессионального образования 
Research and practice centers; psychological and social services; departments of 

psychological research, psychological education, psychodiagnostic work, psycho-prophylaxis, 

psychological propedeutics, psychological examination, psychological counseling, 

psychological training work, psychological assistance in organizations and enterprises, 

government bodies, national companies, small, medium and large enterprises; sphere of 

individual business; psychological services in law enforcement agencies, special bodies and 

state structures; various areas of education, upbringing and development; system of 

psychological and vocational secondary, higher professional education 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объектпро

фессиональнойдеяте

льности / The object 

of professional 

activity 

«Психология» магистратурасы бағдарламасын жақсы меңгеріп шыққан білім алушылар: 
Білім беру ұйымдарында психологиялық тәртіптен сабақ бере алады, ғылыми-зерттеу 

орталықтары мен институттарда, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде 

жұмыс істей алады; 
Заманауи психология ғылымы мен тәжірибесінің жетістіктерін талдай отырып, 

психологиялық зерттеулердің мәселелерін, мақсаттары мен міндеттерін белгілеуге, 

болжамдарды негіздеуге, теориялық және эмпирикалық зерттеулерді әдістемелік 

жағынан қамтамасыз етуге және бағдарламалар құруға қабілетті болады; 
 Психологиялық зерттеулердің эмпирикалық мәліметтерін өңдеудің математикалық 

әдістері, кешені мен статистикалық критерийлерін қолдану дағдыларына ие болады; 
Психологияның белгілі бір саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік іс-
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әрекетінде бар әдістер мен жаңа әдістерді қазіргі инновациялық технологияларды 

қолдану арқылы модификациялауға және бейімдеуге үйренеді; 
Психологиялық қасиеттер мен жағдайлардың, психикалық процестердің, адамның 

нормадағы және патологиялық  түрлі іс-әрекет түрлерін, адамның жас кезеңдері 

ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын, тәуекелділік факторларын және гендерлік, 

этникалық, кәсіби, басқа әлеуметтік топтарға қатысын ескере отырып диагностикалау, 

сараптама жасау мен  түзету дағдыларына машықтанады; 
Соңғы психологиялық құралдарды пайдалана отырып, түрлі іс-әрекеттердегі кәсіби 

қауіп-қатердің, адам дамуындағы әлеуметтік және тұлғалық статустан ауытқудың 

алдын алуға бағытталған бағдарламалар құруға қабілетті болады; 
Психологиялық қызмет көрсетудің негізгі түрлеріне қажеттілікті анықтай білуге,  

кәсіби іс-әрекет салаларында психологиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға 

үйренеді; 
Мамандар мен маман еместерге өзі жасаған қорытындылары мен біліміннгақты және 

анық айта білуге қабілетті болады; 
Ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін жарияланымдар мен монографиялар түрінде 

дайындауға, ғылыми нәтижелерді ендіруді психологиялық сүйемелдеуге үйренеді; 
Басқару іс-әрекетінде қазіргі психологиялық-акмеологиялық технологияларды 

қолдануға үйренеді. 
По окончании успешного изучения программы магистратуры "Психология", 

обучающиеся:  
Могут преподавать психологические дисциплины в образовательных учреждениях, 

работать в научно-исследовательских центрах и институтах, ведущих государственных 

и негосударственных учреждениях; 
Будут способны осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

теоретического и эмпирического исследования; 
Получат навыки использования комплекса математических методов и статистических 

критериев обработки эмпирических данных психологического исследования; 
Смогут модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий; 
Приобретут навыки диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 
Будут способны создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария; 
Научаться выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в различных сферах 

профессиональной деятельности; 
Овладеют способностью четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и не специалистам; 
Научатся представлять результаты научных исследований  в виде публикаций и 

монографий, а также обеспечивать психологическое сопровождение внедрения 

научных результатов; 
Научатся применять в управленческой деятельности современные психолого-

акмеологические технологии. 
at the end of a successful study of graduate program "Psychology" students: 
Can teaching psychological disciplines in higher education, to work in research centers and 

institutes of the leading gosudarstvnnyh and non-governmental institutions; 
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They will be able to carry out the formulation of problems, objectives and tasks of the study, 

based on analysis of the achievements of modern psychological science and practice, to justify 

the hypothesis, develop software and methodical providing theoretical and empirical research; 
Get skills to use complex mathematical methods and statistical criteria of processing empirical 

psychological research; 
Be able to modify, adapt existing and develop new methods and techniques of research and 

practice in a particular field of psychology with the use of modern information technologies; 
Acquire skills of diagnosis, assessment and correction of psychological properties and 

conditions of mental processes of various human activities in health and disease, taking into 

account peculiarities of the age stages of crisis development, the risk factors of belonging to a 

gender, ethnic, professional and other social groups; 
They will be able to create programs aimed at the prevention of occupational risks in different 

activities, variations in social and personal status and human development with the use of 

modern psychological tools; 
Learns to identify needs in mainstream psychological services and organize the work of 

psychological service in various fields of professional activity; 
Possess the ability to clearly communicate their conclusions and the knowledge and support of 

specialists and non-specialists; 
They will learn to present research results in the form of publications and monographs, as well 

as providing psychological support to the implementation of scientific results; 
Learn to apply in management today psychological, akmeological technology. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/ 
Функции  

профессиональной 

деятельности /  
Functions of 

professional activity 

Ғылыми-психологиялық психодиагностикалық зерттеулер жүргізу; педагогикалық 

бағытталған ғылыми-педагогикалық, психология ғылымдары мен тәжірибесі өрісіндегі 

сараптамалық, аналитикалық, консалтингтік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, 

өндірістік-қолданбалы, жобалау қызметін психология ғылымы мен тәжірибесі 

контексінде жүзеге асыру 
Проведение научно-психологических, психодиагностических исследований; научно-

педагогическая, экспертная, аналитическая,  консалтинговая, организационно-

управленческая,  производственно-прикладная, проектировочная виды деятельности в 

контексте психологической наукимимпрактики 

Conducting scientific-psychological, psychodiagnostic research; scientific-pedagogical, 

expert, analytical, consulting, organizational and managerial, production-applied, design 

activities in the context of psychological science and practice 

Кәсіби қызмет 

түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / 

Types of professional 

activity 

6М050300-Психология мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағыттағы 

бітірушілердің біліктілігі олардың ғылыми-психологиялық зерттеу жүргізу, 

психологиялық білім беру мен психологиялық кәсіби дайындау мақсатында ғылыми-

педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру, психодиагностикалық, психокоррекциялық, 

психологиялық кеңес беру, психопрофилактикалық және психологиялық сүйемелдеу 

кәсіби іс-әрекеттерін атқаруға мүмкіндік береді. 
Квалификация выпускников научно-педагогического направления специальности 

6М050300 – «Психология» позволяет им осуществлять научно-педагогическую работу в 

контексте психологического образования и психологической профессиональной 

подготовки, научно-исследовательскую, психодиагностическую, психокоррекционную, 

психоконсультативную, психопрофилактическую и сопроводительную 

профессиональную деятельность. 
Qualifications of graduates of scientific and pedagogical direction specialty 6M050300 - 

"Psychology" allows them to psycho-diagnostic, psycho-correction, psihokonsultatiоn, 

psychoprophylactic and accompanying professional activities in the following areas and areas 

 

 

 

 

 



 

 

2. Құзыреттілік /бейін картасы / Карта / профилькомпетенций / Competency map / profile 

Кәсіби құзыреттілік 

(КҚ) 

/Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional competences 

(PC) 

Оқу нәтижелері (бірліктері КҚ)  /Результаты обучения 

(единицы ПК) / Learning outcomes (units of PC) 

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің атауы 

(құзыреттілік бірліктері) / Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of the disciplines that form the 

results of training (units of competences) 

ПК
А
 Ғылыми-зерттеу 

құзыреттілігі - бұл 

ғылымда дамыған 

мәселелердің 

магистранттардың 

өзбетімен 

шығармашылық 

зерттеу жұмыстарына 

қажетті дағдыларын 

игеру мүмкіндігі./ПК
А
 

Научно-исследовательская 

компетенция  - способность,  

обеспечивающая 

приобретение 

необходимых навыков 

творческой исследовате

льской деятельности, 

которая завершается 

самостоятельным 

решением 

магистрантами задач, 

уже разработанных в 

науке/ PC
А
 Research and 

development competence 

is the ability to acquire the 

necessary skills of creative 

research activity, which 

ends with an independent 

decision by the 

undergraduates of 

А
ПК1

– мәселені, мақсаттары мен міндеттерін орындауға, 

болжамдарды негіздеу, қолданбалы зерттеулерге арналған 

бағдарламаларды әзірлеу) әдістемелік қамтамасыздандыру  

ақпарат іздеу мен әдебиеттерді теориялық талдау және 

ақпараттық ресурстардың басқа да түрлерінің негізіндегі 

нақты психология саласында дайындық. / А
ПК1

– готовность 

осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обоснование гипотез, разработку программ 

исследования прикладного) и методического обеспечения 

на основе информационного поиска и теоретического 

анализа литературы и различных иных  видов 

информационных ресурсов в определенной области 

психологии. / A
РС1

 - readiness to implement the problem, 

goals and objectives, study of hypotheses, development of 

programs for applied research) and methods of providing 

information on the basis of information search and theoretical 

analysis of literature and various other types of information 

resources in the specific area of psychology.  

Денсаулық психологиясы: теориясы, әдіснамасы және 

технологиясы. 
Психология здоровье: теория, методология и технология. 

Actual problems of the psychology of health; 

Қолданбалы этнопсихология 

Экспериментальная этнопсихология 
Experimental ethnopsychology 

А
ПК2 

жаңа білімді туындату, теориялық және қолданбалы 

зерттеулердің, интерпретацияның, нәтижелерді 

жалпылаудың және қорытындыны құрудың негізіндегі 

дайындығы; нәтижелерді тәжірибелік тұрғыда енгізу, 

алдағы  зерттеулердің болашағын анықтау.   / А
ПК2

– 

готовность  создавать новое знание, совершенствовать и  

разрабатывать категориальный  аппарат психологии на 

основе теоретического и экспериментального исследования, 

интерпретации, обобщения результатов и

 формулирования выводов; составлять рекомендации 

для практического внедрения результатов, определять 

Білім берудегі психологтың кәсіби дамуы бойынша практикумы 
Практикум по профессиональному развитию психолога в 

образовании (с элементами супервизии) 

Psychological foundations of entrepreneurship 
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problems already 

developed in science 

 

 

перспективы дальнейших исследований. / A
РС2

 - readiness to 

create new knowledge, improve and develop a categorical 

apparatus of psychology on the basis of theoretical and 

experimental research, interpretation, generalization of the 

results of the formulation of conclusions, make 

recommendations for practical implementation of the results, 

determine the prospects for further research 

 

А
ПК3 

– жаңаның өңдеуін іске асыру және бар әдістердің 

оңтайландыруының, кәсіби тәжірибенің әр түрлі 

саласында жаңа тапсырмаларды шешуге мүмкіндік 

беретін технологиялар әдістерінің дайындығы / А
ПК3

– 

готовность  осуществлять разработку новых и 

оптимизацию существующих методов, методики 

технологий, позволяющих осуществлять решение новых 

задач в различных областях профессиональной практики/ 

A
РС3

 - readiness to carry out the development of new 

optimization of existing methods, methods of technology, 

allowing to implement a number of tasks in different areas of 

professional practicе. 

Психологиядағы ғылыми жобалауды жоспарлау және 

ұйымдастыру 
Организация и планирование научного проектирования в 

психологии 
Organization and planning of scientific design in psychological; 
Білім беру жүйесінде психологиялық тренингтерді өткізу және 

жобалау технологиясы.  
Технологии проектирования и проведения психологических 

тренингов в системе образования. 
Technologies for designing and conducting psychological trainings 

in the education system. 

ПК
В
Сарапшы-

психодиагностикалық 

құзыреттілік – түрлі 

зерттеу әдістерін игеруді 

меңгеру және олардың 

бағытын түсіну 

қабілеті/ПК
В
Экспертно-

психодиагностическаяко

мпетенция  - способность 

овладения различными 

методами исследования и 

понимание их 

направленности/PС
В
Exper

tpsychodiagnosticcompete

B
ПК1

– психологиялық жағдайдың психологиялық 

сараптамасын жүзеге асыру , жеке тұлғаның әртүрлі 

салаларының даму ерекшеліктерін, әртүрлі іс-әрекет 

түрлерін және жеке топтардың мінез-құлқын 

психологиялық сараптамалық қызметте жүзеге асыратын 

негізгі нормативтік құжаттар мен этикалық қағидаларды 

ескере отырып, психологиялық сараптама жүргізуге 

дайынболу. / B
ПК1

– готовность  осуществлять 

психологическую экспертизу психологических состояний, 

особенностей развития различных сферличности, 

различных видов деятельности и поведения индивидов и 

групп с учетом основных нормативных документов и 

этических принципов, регламентирующих деятельность 

психолога в экспертной практике/PС
С1

 - 

Қиын өмірлік жағдайларда тұлғаның бейімделу стратегиясын 

диагностикалау және түзету 
Диагностика и коррекция стратегии адаптации личности в 

трудных жизненных ситуациях 
Diagnosis and correction of adaptation strategies in difficult life 

situations; 
Төтенше және дағдарыс жағдайында адамдарды психологиялық 

қолдау  
Психологическая поддержка людей в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях 
Psychological support of people in crisis and emergency situations 
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nce - 

theabilitytomastervarious

researchmethodsandunde

rstandtheirfocus 

 

readinesstocarryoutpsychologicalexaminationofpsychologicalc

onditions, 

developmentalpeculiaritiesofvariousspheresoftheindividual, 

varioustypesofactivityandbehaviorofindividualsandgroups, 

takingintoaccountthemainnormativedocumentsandethicalprinci

plesregulatingtheactivityofapsychologistinexpertpractice. 

B
ПК2

– кәсіпорындағы қызметкерлермен жұмыс істеудегі 

кәсіби тапсырмаларды оңтайлы басқарушылық 

шешімдерін қабылдауға дайындығы. /B
ПК2 

– готовность 

принимать оптимальные управленческие решения 

профессиональных задач в работе с кадрами на 

предприятии/ PС
С1

 - readiness to make optimal managerial 

decisions of professional tasks in work with personnel in the 

enterprise 

Ұйымдағы қолданбалы психологиялық зерттеу  
Прикладные психологические исследования в организации  
Applied psychological research in the organization; 
Қызметкерлерді HR басқару 
HR- управление персоналом 
HR management 

ПК
С
Практикалық және 

кеңес беру құзыреттілігі - 

практикалық психология 

салаларының өкіліне 

практикалық және кеңес 

беру дағдыларын 

қалыптастыру қабілеті/ 

ПК
С
Практическаяи 

консультативная 

компетенция  - способность 

создания практических и 

консультативных 

навыков у представителя 

данной области 

практической 

психологии/ PС
С
 Practical 

and consultative 

competence - the ability to 

create practical and 

С
ПК1 

психологияны қолдану саласындағы қолданбалы 

тапсырмаларды орындауға дайындық және психологиялық 

ғылым саласындағы әлеуметтік қажеттіліктер мен 

жетістіктерді талдау негізінде ғылыми және қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелерін енгізу, қолданылатын 

психологиялық психологиялық ұсыныстардың 

тұжырымдамасын әзірлеу профильді теориялық және 

қолданбалы зерттеулер негізінде./ С
ПК1

– готовность  

осуществлять постановку прикладных задач в области 

применения психологии и внедрения результатов научно-

прикладных разработок на основе анализа социальных 

потребностей и достижений в области психологических 

наук,формулирования обоснованных психологических

 рекомендаций прикладного профиля на

 основе теоретическихи прикладныхисследований/С
 ЗС1

- 

readiness to implement the application tasks in the field of 

application of the psychology and implementation of the results 

of scientific and applied studies on the basis of analysis of 

social needs and achievements in the field of psychological 

Тұлғалық және әлеуметтік табыс коучингі 
Коучинг личного и социального успеха 
Couching of personal and social success; 
Білім беру ортасында кеңес берудегі полимодальды тәсіл 
Полимодальный подход в консультировании в образовательной 

среде 
Polimodal approach in counseling in the educational environment 
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consultative skills in a 

representative of this field 

of practical psychology 

sciences, the formulation of sound psychological 

recommendations of the applied profile on the basis of 

theoretical and applied research. 

С
ПК2

– мемлекеттердің бұзылулары мен бұзылуының, 

адамның психикалық қызметі, адамның дамуына және 

мінез-құлқына, жеке және кәсіби тәуекелдерге жол бермеу 

үшін тәуекелге және жалпы халыққа жеке және топтық 

алдын алу бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге 

асыруға дайындық ./С
ПК2

– готовность  разрабатывать и 

реализовывать индивидуальныеи  групповые 

профилактические 
ипревентивные программы для лиц 

группприскаинаселения в целом сцелью  
предупреждения возникновения нарушений и отклонений 

состояний, психической 
деятельности,развития и поведения человека,личностных 

и профессиональных рисков./ С
ЗС2

- is the readiness to 

develop and implement individual and group preventive and 

preventive programs for people at risk and the general 

population in order to prevent the occurrence of disturbances 

and abnormalities of states, mental activity, development and 

behavior of a person, personal and occupational risks. 

Ұйымдағы қызметкерлерге кеңес беру және коучинг өткізу 
Консультирование и коучинг персонала в организации 
Counseling and coaching of personnel in the organization 
Гендерлік мінез-құлықтың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері 
Социокультурные особенности гендерного поведения 

Socio-cultural characteristics of gender behavior 

С
ПК3

–әртүрлі әлеуметтік, жас және гендерлік топтарға 

жататын адамдар үшін жеке және топтық оңалту және 

әлеуметтік реинтеграция бойынша жеке және топтық 

түзету бағдарламаларымен бағдарламаларын әзірлеуге 

және жүзеге асыруға дайындық. С
ПК3

– готовность  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные и 

групповые коррекционные 
Программы и программы индивидуальной и 

групповой реабилитации и социальной  
Реадаптации для лиц различных социальных, возрастных и 

гендерных групп с целью  
Гармонизации психического функционирования и 

Білім беру ортасында кәсіби жою және түзету 
Профессиональная деструкция  и коррекция в образовательной 

среде 
Professional destruction and correction in the educational 

environment; 
Инклюзивті білім берудің психологиясы 

Психология инклюзивного образования 
Psychology of inclusive education 
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развития человека/ С
ЗС3

 - readiness to develop and 

implement individual and group correctional programs and 

programs for individual and group rehabilitation and social 

reintegration for persons of different social, age and gender 

groups with the goal of harmonizing mental functioning and 

development of a person. 

С
ПК3

– психология саласындағы жоғары кәсіптік даярлық 

пен біліктілікті арттыру үшін белсенді оқыту мен 

ақпараттық технологиялардың заманауи әдістерін қолдан 

аотырып, қолданыстағы білім беру бағдарламалары мен 

технологияларын жетілдіруге және енгізуге дайындық 

және оларды жетілдіру. С
ПК3 

– готовность  разрабатывать

 и реализовывать новые и совершенствовать существующие 

образовательные программы и технологии с 

использованием современных методов 
Активного обучения и информационных технологий для 

высшего профессионального  
Обучения и повышения квалификации в области 

психологии. / С
ЗС4

 - readiness to develop and implement new 

and improve existing educational programs and technologies 

using modern methods of active learning and information 

technologies for higher professional training and advanced 

training in the field of psychology. 

ЖОО-да психологияны оқыту 
Преподавания психологии в ВУЗе 
Teaching Psychology in High School; 
Жоғары мектеп психологиясы 
Психология высшей школы 

Psychology of the Higher School 
Кәсіби имиджді дамытудың психотехнологиясы 
Психотехнологии развития профессионального имиджа  
Psychotechnologies of professional image development; 
Білім берудегі менеджмент психологиясы 
Психология менеджмента в образовании 
Psychology of Management in Education 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік (ЖКҚ) 

/Обшепрофессиональны

екомпетенции (ОПК) / 

General professional 

competences (GPC) 

Оқу нәтижелері (бірліктері ЖКҚ)  

/Результатыобучения (единицыОПК) / Learning 

outcomes (units of GPC) 

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің атауы 

(құзыреттілік бірліктері)/Наименованиедисциплин, 

формирующихрезультатыобучения 

(единицыкомпетенций)/The name of the disciplines that form 

the results of training (units of competences) 

УК
А
Жалпы ғылыми 

құзыреттілік - 

психология саласындағы 

мәселелерді, процестерді 

және құбылыстарды 

А
УК1

–философиялық 

мәселелердіталдаужәнебағалауүшінәлеуметтікжәнекәсіби

мәселелердішешугедайын./А
УК1

– готовность  

прирешениисоциальныхипрофессиональныхзадачанализи

роватьиоцениватьфилософскиепроблемы/ A
 UC1

 - readiness 

Ғылым тарихы мен философиясы 
История и философия науки 
History and Philosophy of Science 
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ғылыми тұрғыдан 

талдау, психологиялық 

зерттеулердің негізгі 

білімдері мен әдістерін 

қолдану қабілеті 

/УК
А
Общенаучныекомпе

тенция  - способность 

научно анализировать 

проблемы, процессы и 

явления в области 

психологии, умение 

использовать на 

практике базовые 

знания и методы 

психологических 

исследований./UC
А
 

General scientific 

competence - the ability to 

scientifically analyze 

problems, processes and 

phenomena in the field of 

psychology, the ability to 

use the basic knowledge 

and methods of 

psychological research. 
 

 

to solve social and professional problems to analyze and 

evaluate philosophical problems. 

А
УК2

– Психология магистрі саласы бойынша ғылыми 

зерттеулердің әдіснамасын меңгеруге дайындығы /А
УК2

– 

готовность овладения методологией научных 

исследований в профессиональной области магистра 

психологии/ A
 UC2

 - readiness to master the methodology of 

scientific research in the professional field of the Master of 

Psychology/ 

Психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
Теоретико – методологические основы психологии 
Theoretical and methodological foundations of psychology; 
Бәсекеге қабілеттілікті психологиялық зерттеу методологиясы 

мен әдістері 
Методология и методы психологического исследования 

конкурентно способности 
Methodology and methods of psychological research of 

competitiveness 

А
УК3

– алынған математикалық нәтижелерді тұрақты түрде 

қорытындылауға дайындық, психологиядағы ғылыми 

және тәжірибелік кәсіби мәселелерді шешу үшін 

математикалық модельдерді құру және пайдалану./А
УК3

– 

готовность адекватно интерпретировать полученные 

математические результаты,  создавать и использовать 

математические модели для решения научно-

исследовательских и практических профессиональных 

задач в психологии/ A
 UC3

 - readiness to adequately interpret 

the mathematical results obtained, to create and use 

mathematical models to solve research and practical 

professional problems in psychology. 

Психологиядағы статистиканың заманауи әдістері 
Современные методы статистики в психологии 
Modern methods of statistics in psychology 
 

 
УК

В
 Инструменталды 

құзыреттілік - 

мәселелерді шешу және 

шешім қабылдау, талдау 

және синтездеу, 

ұйымдастыру және 

жоспарлау қабілеті 

В
УК1

– білім беру, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени 

салалардағы қарым-қатынас үшін ауызша және жазбаша 

түрде шет тілін меңгеруге дайындығы; шет тілінде 

мамандықтың терминологиясын игеру; жарияланымдарды 

дайындау, презентациялар өткізу, талқылау жүргізу және 

ұсынылған жұмысты шет тілінде қорғау. / В
УК1

– 

готовность овладение иностранным языком в устной и 

письменной форме  для осуществления коммуникации

Шетел тілі (кәсіби) 
Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 
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/УК
В
Инструментальныек

омпетенция  - способность к 

анализу и синтезу, 

организации и планированию, 

решать проблемы и  

принимать 

решения./UC
В
Instrumental 

competence - the ability to 

analyze and synthesize, 

organize and plan, solve 

problems and make 

decisions. 

 в учебной, научной,   
профессиональной и социально-культурной сферах 

общения; владение терминологией специальности на 

иностранном языке; умение готовить публикации, 

проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке/B
UC1

- 

readiness to master a foreign language in oral and written form 

for communication in the educational, scientific, professional 

and socio-cultural spheres of communication; mastering the 

terminology of the specialty in a foreign language;ability to 

prepare publications, hold presentations, conduct discussions 

and defend the submitted work in a foreign language. 

В
УК2

– ПК-ны зерттеу және тәжірибелік қызметте қолдану 

дағдыларын игеру, Интернет ресурстарын пайдалану, 

ақпаратты іздестіру, сақтау, түрлендіру және қорғаудың 

негізгі әдістерін меңгеруге дайындық. / В
УК2

– готовность 

овладения навыками использования ПК в научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

использования Интернет ресурсов;  
Владение основными методами и средствами 

поиска,хранения,преобразованияи защиты  
информации./ B

UC2
readiness to master the skills of using the 

PC in research and practical activities, using Internet 

resources, mastering the basic methods and means of 

searching, storing, converting and protecting information 

Оқыту мен практикадағы сандық технологиялар 
Цифровые технологии в обучении и практике 
Digital technologies in teaching and practice 

В
УК3

– іздеуге дайындығы, сыни талдау, ғылыми 

ақпараттарды жинақтау және жүйелендіру, зерттеу 

мақсаттарын белгілеу және оларға қол жеткізудің ең 

жақсы жолдары мен әдістерін таңдау. /В
УК3

– готовность к 

поиску, критическому анализу,обобщению и 

систематизации научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных путей и методових 

достижения./ B
UC3

- readiness for searching, critical analysis, 

generalization and systematization of scientific information, 

Психологиялық зерттеудің теориясы мен тәжірибесі 
Теория и практика психологического исследования 
Theory and practice of psychological research 
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setting research goals and choosing the best ways and methods 

for achieving them. 

В
УК4

– жеке оқытудың және зерттеудің жаңа тәсілдерін 

өңдеудің ғылыми жіне ғылыми-білімдердің іс-әрекеттің 

өзгеруіне, инновациялық ғылыми-өндірістік іс-әрекетке 

дайындығы. /В
УК4

– готовность к самостоятельному 

обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности;  к инновационной научно-

образовательной деятельности. /B
UC4

- readiness for 

independent learning and the development of new research 

methods, to change the scientific and scientific and production 

profile of activities; to innovative scientific and educational 

activities. 

Педагогика 
Педагогика 
Pedagogics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


