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Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
Философия и методология педагогики
Philosophy and methodology of pedagogics

3

5

Бастауыш мектеп мамандарын дайындаудағы әлемдік
тенденциялар//Мировые тенденции в подготовке специалистов начальной
школы//World tendency of preparing specialists of primary school

4

6

Пәндер/
Дисциплины Subjects
Цикл

Пәндер атауы/ Наименование дисциплины/ Subject title

Код

Бақылау түрі/
Форма контроля
Method of
monitoring

1-семестр
История и философия науки // Ғылым
тарихы мен философиясы // History and
science philosophy Педагогика //
Педагогика // Pedagogy Психология //
Психология //Psychology Ғылыми
зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері //
Методология и методика научных
исследований // Methodology and methods
of the scientific research

Базалық пәндер
модулі/ Модуль
базовых
дисциплин

БП-МК/ PPhA 7201
БДОК PhMP 7201
PhMP 7201

Модуль 1.1.1.

Ғылым мен бастауыш
білімнің
өзекті
Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік
білім
беру бағдарламасы.
Бірінші басылым.
мәселелері
// Современные
проблемы программа. Издание первое.
Ф КазНПУ 705-03-15.
Модульная
образовательная
науки и начального образования // Modern
Базалық пәндерін
problems of science and primary education
таңдау модулі -1 БП-ТК/

емтихан/
экзамен

1.Қазақстан мен әлемдік білім кеңістігіндегі білім беру мен педагогика ғылымының
дамуы
Развитие
KABKBBPGD
образования и педагогической науки в Казахстане и в мировом образовательном
7202
Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті
пространстве
Development of
ROPNKMOP7202 educational system and pedagogical science in Kazakhstan and all over the world
мәселелері // Современные проблемы
DESPSKW 7202 2.Бастауыш мектептің педагогикалық үдерісінің әлеуметтік-гуманитарлық негіздері
науки и начального образования // Modern
Базалық пәндерін
BMPYAGN 7202
problems of science and primary education
таңдау модулі -1 БП-ТК/ SGOPPNSh 7202 Социально-гуманитарные основы педагогического процесса начальной школы
Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың
/ Модуль по
БД-КВ1 SHBPPSPS 7202 Social-humanity basis of pedagogical process school primary school
халықаралық жүйеcі // Международная
выбору базовых
система оценки качества начального
дисциплин -1
образования // International systems of
quality evaluation of the primary education
1.Дарынды балаларды тәрбиелеудің теориясы мен практикасы
DBTTP 7203
Теория и практика воспитание одаренных детей
TPVOD 7203
Тheory and practice of gifted kids' education
TPGKE 7203
2. Еуропа елдерінің бастауыш білім беру жүйелерінің даму ерекшеліктері
EEBBBZhDE 7203
Особенности развития системы начального образования европейских стран
ORSNOES 7203 Peculiarities of developing educational system of leading countries of the world
PDESLCW 7203
Педагогика ғылымының әдіснамалық негіздері/ Основы методологии
педагогической науки /Basis of methodology of pedagogical sciences
Бастауыш мектепте тұлғаға бағдарлап
Модуль 2.1.1.
оқытудың ғылыми-теориялық негіздері //
BBBTAM 7204
1.Бастауыш білім берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері
Научно-теоретические основы личностноTMPNO 7204
Теоретико-методологические проблемы начального образования
ориентированное обучение в начальной
TMPPE 7204
Theoretical and methodological problems of primary education
школе //Scientific-theoretical basis of
ZhBBSM 7204
2 Жоғары білім беру саласындағы менеджмент
personality-oriented education in the primary
MSVOKVO 7204 Менеджмент в сфере высшего образования качеством высшего образования
school
Базалық пәндерін
MSPS 7204
Management in the system of primary school
Педагогикалық антропология негіздері // таңдау модулі -2
БП-ТК/
Основы педагогической антропологии //
/ Модуль по
БД-КВ2
Basic pedagogical anthropology
выбору базовых
BMRATKTAN 7205 1. Болашақ маманның рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастырудың теориялықБолашақ бастауыш сынып мұғалімдерін
дисциплин -2
TMODNFLBS 7205 әдіснамалық негіздері
TMFFS 7205
кәсіби қызметке дайындау// Подготовка
Теоретико-методологические основы духовно-нравственного формирования
ZhBBSB 7205
будуших учителей начальных классов к
личности будущего специалиста
UKVO 7205
профессинальной деятельности//The
Theoretic and methodological formation of future specialist
MQEHS 7205
future primary school teacher's preparation to
2 Жоғары білім беру сапасын басқару
Управление
professional activity
качеством высшего образования
Managingthe quality of educational high school
Бастауыш білім беруде оқулық теориясы Базалық пәндерін БП-ТК/
мен әдістемесі// Теория и методика
таңдау модулі -3 БД-КВ3 Модуль 3.1.1
учебника начального образования//
/ Модуль по
Modern problems of primaryl
выбору базовых
BBMZhTA 7206
education//Педагогикалық антропология
дисциплин -3
TPOSNO 7206
негіздері // Основы педагогической
TTEACLT 7206
антропологии // Basic pedagogical
UBBTP 7206
anthropology
TPNO 7206
TPLE 7206

Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 705-03-15. Модульная образовательная программа. Издание первое.

Педагогика ғылымы мен білім берудегі парадигмалар// Парадигмы
педагогической науки и образования// Paradigms of pedagogical sciences and
education
1. Бастауыш білім мазмұнын жаңартудың теориялық алғышарттары
Теоретические предпосылки обновления содержания начального образования
Theory and technology of education of adults in condition of lifelong teaching
2. Үздіксіз білім берудің теориясы мен практикасы
Теория и практика непрерывного образовани
Theory and practice of lifelong education

2

3

емтихан/
экзамен

емтихан/
экзамен

2

3

4

6

2

3

емтихан/
экзамен

2

3

емтихан/
экзамен

4

6
емтихан/
экзамен

2

3

BMLKA 7207
PLKBS 7207 ILSFS
7207 BBMMKK
7207 PKBSNSh
7207 PCFSPE
7207

1.Болашақ мамандардың лидерлік қабілеттерін арттыру
Повышение лидерских качеств будущих специалистов
Improving leadership qualities of future specialists
2. Болашақ бастауыш мектеп мамандарының кәсіптік кұзыреттіліктері
Профессиональные компетенции будущих специалистов начальной школы
Professional competence of future specialists of primary education

2

3

емтихан/
экзамен

2

8

Жеке жұмыс
жоспар/
индивидульн.
план

1-семестр бойынша барлығы/ Всего по 2-семестру

17

31

Үздіксіз кәсіби-педагогикалық білімді жетілдіру теориялары мен технологиялары//Теории и технологии непрерывного образования профессиональнопедагогического совершенствования//Theory and technologies of lifelong
pedagogical improvement
BBSMKAKKN
1. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби-ақпараттық құзыреттілігін
7301
қалыптастыру негіздері// Основы формирования профессионально-информационной
OFPIKBUNK
компетентности будущих учителей начальных классов
Мамандану
7301
Theory and technology of education of adults in condition of life long teaching
пәндерін таңдау
TTEACLLT 7301 2.Ғылым мен білімдегі ақпараттық технологияларды пайдалану әдістемесі
модулі -1
МП-ТК- GBATPA 7301
Методика использования информационных технологий в науке и образовонии
(негізгі пәндер
1/
MIITNO 7301
Using information technology in the science and education
циклі) / Модуль ПМ-КВ- UITSE 7301
по выбору
1
профилрующих
дисциплин -1
YBBZhEOTT
1.Үздіксіз білім беру жағдайында ересектерді оқытудың теориясы мен технологиясы
7302
Теория и технология обучения взрослых в условиях непрерывного образования
TTOBUNO 7302 Theory and technology of education of adults in condition of lifelong teaching
TTEACLT 7302
2. Үздіксіз білім берудің теориясы мен практикасы
UBBTP 7302
Теория и практика непрерывного образовани
TPNO 7302
Theory and practice of lifelong education
TPLE 7302

5

8

3

5

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі//Модуль научно-исследовательской
работы//Researchworkofdoctor

ҒЗЖМ/
МНИР1

GZIM/MNIR -1

Ғылыми- зерттеу жұмысының бағытын анықтау
Определение направлений научно-исследовательской работы
Identifyareasofresearch

2-семестр
Модуль 4.1.1.

Педагогиканың гносеологиялық
аспектілері // Гносеологические аспекты
педагогики // Epistemological aspects of
pedagogy
Педагогикалық деонтология //
Педагогическая деонтология //
Educational deontology

Модуль 5.1.1.
Бастауыш мектепте «Сыни ойлауды
дамыту» технологиясын қолдану //
SOP 7303
Мамандану
Использование в начальной школе
PKM 7303
пәндерін таңдау
технологии «Развитие критического
PCT 7303
модулі - 2
МП-ТКмышления» // The use of technology in
BGPSOK 7303
(негізгі пәндер
2/
primary school, " Development of Critical
FKMBUP 7303
циклі) / Модуль ПМ-КВThinking//Бастауыш математикалық білім
FCTFTS 7303
по выбору
2
берудің қазіргі мәселелері // Современные
профилрующих
проблемы начального математического
дисциплин -2
образования // Modern problems of the
primary mathematical education

Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 705-03-15. Модульная образовательная программа. Издание первое.

Педагогика ғылымындағы инновациялық үдеріс //Инновационные процессы
в педагогической науки//Innovative educational processes in high school
1. Сыни ойлау педагогикасы
Педагогика критического мышления
Pedagogy of critical thinking
2. Болашақ ғалым-педагогтың сыни ойлауын қалыптастыру
Формирование критического мышления будущего ученого-педагога
Formation of critical thinking of future teacher-scientist

емтихан/
экзамен

2

3

емтихан/
экзамен

4

6

2

3

емтихан/
экзамен

пәндерін таңдау
технологии «Развитие критического
модулі - 2
МП-ТКмышления» // The use of technology in
(негізгі пәндер
2/
primary school, " Development of Critical
циклі) / Модуль ПМ-КВThinking//Бастауыш математикалық білім
по выбору
2
берудің қазіргі мәселелері // Современные
STA 7304
профилрующих
проблемы начального математического
TMS 7304
дисциплин -2
образования // Modern problems of the
TMS 7304
primary mathematical education
PGS 7304
SPN 7304
SPS 7304
Модуль 6.1.1

Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың
халықаралық жүйеcі // Международная
система оценки качества начального
образования // International systems of
quality evaluation of the primary education//
Бастауыш жаратылыстану білім берудің
қазіргі мәселелері // Современные
проблемы начального естественного
образования // Modern problems of the
naturalformation of the initial

Мамандану
пәндерін таңдау
модулі - 3
(кәсіптік пәндер
циклі) / Модуль
по выбору (цикл
профилирующих
дисциплин) - 3

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской
работы// / Researchworkofdoctor

КПТК2

ҒЗЖМ/
МНИР3

1. Статистика теориясы мен әдістемесі
Теория и методика статистики
Theory and methods of statistics
2.Педагогика ғылымындағы статистика
Статистика в педагогической науки
Statistics in pedagogical sciences

2

3

Модуль 6.1.1 Бастауыш оқыту педагогикасының заманауи
бағыттары//Современные направлении педагогики начального
обучения

6

10

3

5

емтихан/
экзамен

3

5

емтихан/
экзамен

2

8

Есеп/отчет

17

32

BMPOKPT 7305
PPOPNSh 7305
PATPSS 7305
BMPAI 7305
IPDNO 7305
IPAPSE 7305

1. Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы қолданылатын педагогикалық тәсілдемелер
Педагогические подходы при обучении предметам начальной школы
Pedagogical approach at teaching primary school subjects
2. Бастауыш білім берудегі педагогикалық әрекеттік инновация
Инновация педагогической деятельности в начальном образовании
Innovation of pedagogical activities in primary school education

ZhBMZhBBMD
7306
PBUNKOSO 7306
PFTPSUCE 7306
KBBZhBBOM
7306
APSNO 7306
APMPE 7306

1. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін
даярлау
Подготовка будущих учителей начальных классов по обновленному содержанию
образования
Preparation of the future teachers of primary school for updating the content of education
2. Қазіргі білім беру жағдайындағы бастауыш білімнің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы современного начального образования
Actual problems of modern primary education

GZZhM
MNIR-3

Ғылыми зерттеу жұмысы // Научно-исследовательская работа// Research work
2- семестр бойынша барлығы/ Всего по 2-семестру

емтихан/
экзамен

3-семестр
ҒЗЖМ/
Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской
МНИРработы// / Researchworkofdoctor
3
ҒЗЖМ/
Педагогикалық практика модулі/ Модуль педагогической практики / МНИРPedagogicpractice
1

GZZhM
MNIR-3

Ғылыми зерттеу жұмысы // Научно-исследовательская работа// Research work

4

16

Есеп/отчет

GZZhM
MNIR-2

Педагогикалық практика
практика

Педагогическая
Pedagogic practice

3

3

Есеп/отчет

3-семестр бойынша барлығы/ Всего по 34-семестру

7

19

4-семестр
ҒЗЖМ/
МНИР2

GZZhM
MNIR-2

Зерттеу практикасы
Исследовательская практика
Research work

2

5

Есеп/отчет

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской ҒЗЖМ/
МНИР-3
работы// / Researchworkofdoctor

GZZhM
MNIR-3

Ғылыми зерттеу жұмысы // Научно-исследовательская работа// Research work

4

12

Есеп/отчет

6

17

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/
Модуль научно-исследовательской работы/ Researchworkofdoctor

4-семестр бойынша барлығы/ Всего по 4-семестру

5-семестр

Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 705-03-15. Модульная образовательная программа. Издание первое.

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской
работы// / Researchworkofdoctor

ҒЗЖМ/
МНИР3

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской
работы// / Researchworkofdoctor

ҒЗЖМ/
МНИР4

GZZhM
MNIR-3

Ғылыми зерттеу жұмысы // Научно-исследовательская работа// Research work

4

16

Есеп/отчет

Докторлық диссертацияны орындау
Выполнение докторской диссертации/
Performance of the thesis for a doctor's degree

7

21

Есеп/отчет

11

37

Ғылыми зерттеу жұмысы // Научно-исследовательская работа// Research work

4

12

ДДО/
ВДД/

Докторлық диссертацияны орындау
Выполнение докторской диссертации/
Performance of the thesis for a doctor's degree

8

24

KE/KE

Кешенді емтихан/Комплексный экзамен/СomplexExamination

1

3

ДДОҚ/
ВЗД/

Докторлық диссертацияны орындау мен қорғау
Выполнение и защита докторской диссертации/
Performance and protection of the thesis for a doctor's degree

4

12

6-семестр бойынша барлығы/ Всего по 6-семестру

17

51

ТЕОРИЯЛЫҚ оқу жоспары бойынша БАРЛЫҒЫ // ИТОГО по плану ТЕОРЕТИЧЕСКОГО обучения

15

63

75

187

ДДО/
ВДД/

5-семестр бойынша барлығы/ Всего по 5-семестру

6-семестр
Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі/ /Модуль научно-исследовательской работы// / ҒЗЖМ/М
НИР-3
Researchworkofdoctor

Қорытынды мемлекеттік аттестация/
Итоговая государственная аттестация

ҒЗЖМ
МНИР
-6

GZZhM
MNIR-3

Модульдік білім бағдарламасы бойынша барлығы // Итого по модульной образовательной программе // Total for module-based educational program

Есеп/отчет
Есеп/отчет
Кешенді
емтихан/Компл
ексный экзамен
Қорғау/
Защита

Модульдік білім бағдарламасының компетенциялары/ Компетенции модульной образовательной программы:
Модульдік оқу бағдарламасы бойынша алған білімнің нәтижелері біліктілік арқылы көрінеді және олар докторанттың келесі қабілеттері мен іскерліктерін меңгеруіне сәйкес
болады:

Оқу бағдарламасындағы модульдер негізінде докторанттардың:

педагогикалық тұжырымдамалары туралы;

білуі және түсінуі мүмкін болады;

ақпараттарды педагогикалық талдау мен өңдеуді;
педагогикалық заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауды;
педагогикалық зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды; өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжауды біле алады;
Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 705-03-15. Модульная образовательная программа. Издание первое.

ақпараттарды педагогикалық талдау мен өңдеуді;
педагогикалық заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауды;
педагогикалық зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды; өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжауды біле алады;

ақпараттар ағымының жедел жаңару және жедел өсу жағдайындағы ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;

құзыретті болу әлеуеті ұлғаяды.
Құзыреттіліктер докторантураның «6D010200 – Бастауыш мектеп педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша докторантурада білім берудің мемелекеттік стандартын,
қоғамның әлеуметтік сұраныстары мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып жасалды.

Результаты обучения по модульной обучающей программе выражаются через компетенции и соответствуют приобретению докторантом следующих способностей и навыков:

педагогической науке;

Общие и специальные компетенции докторантов:
иметь представление:

знать и понимать:

уметь:

прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие.
Ф ҚазҰПУ 705-03-15.Модульдік білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым.
навыки:
Фиметь
КазНПУ
705-03-15. Модульная образовательная программа. Издание первое.

уметь:

прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие.
иметь навыки:

быть компетентным:

Компетенции докторантуры по специальности «6D010200 – Педагогика и методика начального образования» разработаны с учетом требований ГОСО докторантуры, работодателей и
социального запроса общества.

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының ОӘК отырысында бекітілді/ Утверждено на заседании УМС кафедры Педагогики и методики начального обучения
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