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KABKBBPGD 

7202

ROPNKMOP7202

DESPSKW 7202                              

BMPYAGN 7202                          

SGOPPNSh 7202                      

SHBPPSPS 7202               

                                                                                              

                                                                                                                                                                                     

1.Қазақстан мен әлемдік білім кеңістігіндегі білім беру мен педагогика ғылымының 

дамуы                                                                                                                    Развитие 

образования и педагогической науки в Казахстане и в мировом образовательном 

пространстве                                                                              Development of 

educational system and pedagogical science in Kazakhstan and all over the world                                                                                            

2.Бастауыш мектептің педагогикалық үдерісінің әлеуметтік-гуманитарлық негіздері                                                                                                                    

Социально-гуманитарные основы педагогического процесса начальной школы                                                                                                                 

Social-humanity basis of pedagogical process school primary school       

2 3

                                               

емтихан/ 

экзамен                           

DBTTP 7203       

TPVOD 7203     

TPGKE 7203                                  

EEBBBZhDE 7203                             

ORSNOES 7203     

PDESLCW 7203                                   

1.Дарынды балаларды тәрбиелеудің теориясы мен практикасы                                                               

Теория и практика воспитание одаренных детей                                                                      

Тheory and practice of gifted kids' education                                                                                       

2. Еуропа елдерінің бастауыш білім беру жүйелерінің даму ерекшеліктері                                                                                        

Особенности развития системы начального образования европейских  стран                                                                              

Peculiarities of developing educational system of leading countries of the world            

2 3
емтихан/ 

экзамен

Модуль 2.1.1.

Педагогика ғылымының  әдіснамалық негіздері/ Основы  методологии 

педагогической науки /Basis of methodology of pedagogical sciences
4 6

BBBTAM 7204   

TMPNO 7204   

TMPPE 7204    

ZhBBSM 7204   

MSVOKVO 7204                       

MSPS 7204    

1.Бастауыш білім берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері                                                                                              

Теоретико-методологические  проблемы  начального образования                                                                                       

Theoretical  and methodological   problems of primary education

2 Жоғары білім беру саласындағы менеджмент                                                                   

Менеджмент в сфере высшего образования качеством высшего образования                                                                                       

Management in the system of primary school                                                                                            

2 3
емтихан/ 

экзамен

BMRATKTAN 7205    

TMODNFLBS 7205   

TMFFS 7205          

ZhBBSB 7205        

UKVO 7205           

MQEHS 7205       

1. Болашақ маманның рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастырудың теориялық-

әдіснамалық негіздері                                                                                                                                   

Теоретико-методологические основы духовно-нравственного формирования 

личности будущего специалиста                                                                                                                                    

Theoretic and methodological formation of future specialist                                                                                                                                                      

2 Жоғары білім беру сапасын басқару                                                           Управление 

качеством высшего образования                                                                                   

Managingthe quality of educational high school                                                                             

2 3
емтихан/ 

экзамен

Модуль 3.1.1 

Педагогика ғылымы мен білім берудегі  парадигмалар// Парадигмы 

педагогической науки и образования// Paradigms of pedagogical sciences and 

education
4 6

BBMZhTA 7206    

TPOSNO 7206      

TTEACLT 7206      

UBBTP 7206      

TPNO 7206                                       

TPLE 7206

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

Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті 

мәселелері // Современные проблемы 

науки и начального образования // Modern 

problems of science and primary education

Бастауыш  білім беру сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйеcі // Международная 

система оценки качества начального 

образования // International systems of 

quality evaluation of the primary education

Базалық пәндерін 

таңдау модулі  -1  

/ Модуль по 

выбору базовых 

дисциплин -1

 БП-ТК/

БД-КВ1

Бастауыш білім беруде оқулық теориясы 

мен әдістемесі// Теория и методика 

учебника начального образования// 

Modern problems of primaryl 

education//Педагогикалық антропология 

негіздері  // Основы педагогической 

антропологии // Basic pedagogical 

anthropology

Базалық пәндерін 

таңдау модулі -3  

/ Модуль по 

выбору базовых 

дисциплин -3

Базалық пәндерін 

таңдау модулі  -2  

/ Модуль по 

выбору базовых 

дисциплин -2

БП-ТК/                 

БД-КВ2

Бастауыш мектепте тұлғаға бағдарлап 

оқытудың ғылыми-теориялық негіздері //  

Научно-теоретические основы личностно-

ориентированное обучение в начальной 

школе //Scientific-theoretical basis of 

personality-oriented education in the primary 

school

Педагогикалық антропология негіздері  // 

Основы педагогической антропологии // 

Basic pedagogical anthropology

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

кәсіби қызметке дайындау// Подготовка 

будуших учителей начальных классов к 

профессинальной деятельности//The 

future primary school teacher's preparation to 

professional activity

БП-ТК/                 

БД-КВ3
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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

ҒЗЖМ/

МНИР-

1

GZIM/MNIR -1

Ғылыми- зерттеу жұмысының бағытын анықтау                                                                        

Определение направлений  научно-исследовательской  работы                                                                                   

Identifyareasofresearch
2 8

Жеке жұмыс 

жоспар/ 

индивидульн. 

план

17 31

Модуль 4.1.1. Үздіксіз кәсіби-педагогикалық білімді жетілдіру теориялары мен технология-

лары//Теории и технологии непрерывного образования профессионально-

педагогического совершенствования//Theory and technologies of lifelong 

pedagogical improvement

5 8

BBSMKAKKN 

7301                 

OFPIKBUNK 

7301     

TTEACLLT 7301     

GBATPA 7301      

MIITNO 7301        

UITSE 7301

1. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби-ақпараттық құзыреттілігін 

қалыптастыру негіздері// Основы формирования профессионально-информационной 

компетентности будущих учителей начальных классов                                                                                            

Theory and technology of education of adults in condition of life long  teaching                                                                     

2.Ғылым мен білімдегі ақпараттық технологияларды пайдалану әдістемесі                         

Методика использования информационных технологий в науке и образовонии                             

Using information technology in the science and education

3 5

емтихан/ 

экзамен

YBBZhEOTT 

7302

TTOBUNO 7302        

TTEACLT 7302     

UBBTP 7302                

TPNO 7302                

TPLE 7302

1.Үздіксіз білім беру жағдайында ересектерді оқытудың теориясы мен технологиясы                                                                                                                               

Теория и технология обучения взрослых  в условиях  непрерывного 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

Модуль 5.1.1. Педагогика ғылымындағы инновациялық үдеріс //Инновационные процессы

в педагогической науки//Innovative educational processes in high school  

4 6

SOP 7303                    

PKM 7303          

PCT 7303                                 

BGPSOK 7303              

FKMBUP 7303              

FCTFTS 7303

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

2 3
емтихан/ 

экзамен

Бастауыш білім беруде оқулық теориясы 

мен әдістемесі// Теория и методика 

учебника начального образования// 

Modern problems of primaryl 

education//Педагогикалық антропология 

негіздері  // Основы педагогической 

антропологии // Basic pedagogical 

anthropology

Базалық пәндерін 

таңдау модулі -3  

/ Модуль по 

выбору базовых 

дисциплин -3

БП-ТК/                 

БД-КВ3

Ғылыми-зерттеу жұмыс модулі//Модуль научно-исследовательской 

работы//Researchworkofdoctor

2-семестр

1-семестр бойынша барлығы/ Всего по 2-семестру

Педагогиканың гносеологиялық 

аспектілері // Гносеологические аспекты 

педагогики // Epistemological aspects of 

pedagogy

Педагогикалық деонтология //  

Педагогическая  деонтология //  

Educational  deontology

Мамандану  

пәндерін таңдау 

модулі  -1  

(негізгі пәндер 

циклі) / Модуль 

по выбору 

профилрующих 

дисциплин -1

МП-ТК-

1/          

ПМ-КВ-

1

Бастауыш мектепте «Сыни ойлауды 

дамыту» технологиясын қолдану // 

Использование в начальной школе 

технологии «Развитие критического 

мышления» //  The use of technology in 

primary school, " Development of Critical 

Thinking//Бастауыш математикалық  білім 

берудің қазіргі мәселелері // Современные 

проблемы начального математического 

образования //  Modern problems  of  the 

primary  mathematical  education

Мамандану  

пәндерін таңдау 

модулі  - 2  

(негізгі пәндер 

циклі) / Модуль 

по выбору 

профилрующих 

дисциплин -2

МП-ТК-

2/          

ПМ-КВ-

2
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STA 7304                    

TMS 7304                

TMS 7304                        

PGS 7304                 

SPN 7304                   

SPS 7304

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
емтихан/ 

экзамен

Модуль 6.1.1

Модуль 6.1.1 Бастауыш оқыту педагогикасының  заманауи 

бағыттары//Современные направлении педагогики начального 

обучения

6 10

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               

3 5
емтихан/ 

экзамен

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

3 5
емтихан/ 

экзамен

ҒЗЖМ/
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