
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 7M03116 - ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ҚАБІЛЕТТЕРДІ ДАМЫТУ 
 

 

БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 
 

Жеке тұлғаның психологиялық диагностикасын зерттеу, әзірлеу, жүзеге 
асыру саласында терең кәсіби білімі, құзыреттілігі бар, жоғары 
академиялық стандарттарға сәйкес азаматтық ұстанымы және кәсіби 
жауапкершілігі бар әлеуметтік ғылымдар магистрлерін даярлау 

 
КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ  

- жоғары және қосымша білім беру жүйесінде белсенді оқытудың заманауи 
әдістерін пайдалана отырып, психологиялық курстар мен тренингтерді 
дайындау, ұйымдастыру және өткізу. 
- психикалық процестердің диагностикасын жүзеге асыру және әдістемелік 
қамтамасыз ету. 
-инновациялық ғылыми-психологиялық әдістер мен технологияларды 
қолдана отырып психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу. 
- балалардың жеке дамуы саласында психологиялық кеңес беру, 
балалардың жеке дамуы болжамын және ата-аналар мен мұғалімдерге 
арналған психологиялық ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу. 



 

 

 

ОҚУ 
НӘТИЖЕСІ 

(ОН) 

 

РО 1-Зерттелетін саладағы озық білімді терең және толық түсінеді, психологиялық 
ғылым мен білім беру практикасының проблемаларын шешу үшін негізгі ғылыми 
тұжырымдамаларды таңдай және қолдана алады, жаһандық сын-қатерлерді талдайды. 

РО2-тұтас ғылыми дүниетанымға ие, қоғамдағы жаһандық әлеуметтік-саяси процестерді 
түсінеді, өзінің зерттеу контекстінде әдіснаманы және ғылыми әдістер кешенін, ғылыми-
кәсіптік қызметтің барлық салаларында ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдаланады. 

РО3-академиялық және кәсіби міндеттерді шешу үшін көптілді, көп мәдениетті және 
ғылыми ортада табысты, сындарлы кәсіби қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара іс-
қимыл жасауға қабілетті. 

РО4-білімді басқарады, зерттеу процесін ғылыми тәсілмен жобалауға, енгізуге және 
бейімдеуге қабілетті. 

РО 5-зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде зерттелетін 
салада дамып келе жатқан, озық білім мен түсінушілікті көрсетеді. 

РО6-адамның психикалық процестерін, психологиялық қасиеттері мен жағдайларын 
норма мен патологияда диагностикалау, сараптау және түзету дағдыларын меңгерген. 

 

 

 



 

 

 

 

ОҚУ 
НӘТИЖЕСІ 

(ОН) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО7-қазіргі заманғы психологиялық ғылым мен практиканың жетістіктерін талдау 
негізінде зерттеу проблемаларын, мақсаттары мен міндеттерін қоюды жүзеге асыруға, 
гипотезаларды негіздеуге, зерттеудің бағдарламасы мен әдістемелік қамтамасыз етілуін 
(теориялық, эмпирикалық) әзірлеуге қабілетті. 

РО8-тренингтер мен топтық кеңес беру форматында жеке және топтық жұмыс түрлерін 
жүзеге асыруға қабілетті. 

РО9-инновациялық ғылыми-психологиялық технологияларды қолдана отырып 
психологиялық зерттеулер жүргізе алады және заманауи әдістердің көмегімен зерттеу 
нәтижелерін статистикалық және ғылыми-негізделген өңдеуді жүзеге асыра алады, 
ғылыми мақалаларды, диссертациялық жұмыстарды жазу және ресімдеу және 
эмпирикалық зерттеу деректерін ұсыну дағдыларын меңгерген. 

РО10-әлеуметтік, білім беру және бизнес-қызмет саласында психологиялық кеңес беруді 
ұйымдастыру дағдыларын; тұлғааралық қатынастар, кәсіби бағдар және мансапты 
жоспарлау, жеке өсу саласында жеке кеңес беруді қолданады. 

РО11-жоғары және қосымша білім беру жүйесінде белсенді оқытудың заманауи әдістерін 
пайдалана отырып, оқу қызметінің әртүрлі нысандарын дайындау, ұйымдастыру және 
өткізу дағдыларын меңгерген. 


