


Қабылдау емтиханының бағдарламасы: 

 

 Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім 

туралы» заңы, 2015 ж.; 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 

маусымындағы № 261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен 

докторантураға қатысты «Қазақстан Республикасындағы жалпыға міндетті 

мемлекеттік білім стандарты; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы № 

109 қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі 

ережесі; 

 ҚР БжҒМ 2013 ж. 10 сәуіріндегі «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту 

туралы» № 158 бұйрығымен бекітілген «6D010100 – Мектепке дейінгі оқыту 

жәе тәрбиелеу» мамандығының үлгілік оқу жоспары негізінде даярланды. 

 

Құрастырушылар: 

 

Мектепке дейінгі және әлеуметтік педагогика кафедрасының мәжілісінде 

талқыланып, қабылданды: № ____ хаттама, « ___  »_____2018 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі: ___________ Р.К.Бекмағамбетова 

 

 

 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Педагогика-психология  институтының 

Ғылыми кеңесінде бекітілді: № ____ хаттама, « ___  »_____2018 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика 

 

Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Қазіргі 

әлемдегі жоғары білім берудің дамуының негізгі бағыттары мен 

тенденциялары. Білім берудің жаңа парадигмасы.   

Қазақстан Республикасындағы  жоғары білім беру. Қазіргі қоғамдағы 

жоғары білім берудің рөлі мен орны. Қазақстан Республикасындағы білім беру 

саясаты. Қазақстан жоғары мектебінің қалыптасуы мен дамуының негізгі 

кезеңдері.Болонья процесі. Жоғары мектепте ғылыми-педагогикалық  

кадрларды  даярлау.  

Білім беру саласы педагогикалық ғылымның объектісі ретінде. ЖОО-дағы 

педагогикалық жүйенің түрлері. Қазақстандық ғалым-педагогтардың жоғары 

мектеп педагогикасын дамытуға қосқан үлесі. Нәтижеге бағытталған білім 

беру. Кәсіби құзіреттілік ұғымы. Жоғары оқу орындарында шығармашылық-

дамытушылық ортаны қалыптастыру. Жоғары мектеп оқытушысының тұлғасы 

және оның құзіреттіліне қойылатын қазіргі заманғы талаптар.  Жоғары мектеп 

оқытушысының коммуникативтік құзіреттілігі. Кәсіптік-зерттеушілік мәдениет 

- педагогтың шығармашылық дамуының негізі ретінде.  

Жоғарымектептегіоқытутеориясы (Дидактика). 

Кәсіптікоқытуүдерісініңмән-мағынасы. 

Жоғарымектептегіоқытуүдерісініңқұрылымы мен негізгікомпоненттері. 

Оқытуүдерісініңқозғаушыкүші. 

Жоғарымектептегіоқытуүдерісініңәдіснамалықнегіздері.   

Біліммазмұны. Жоғарыбілім беру мазмұнынақазіргікөзқарастар. 

Жоғарыбілім беру мазмұныныңнегізгікомпоненттері. Білім беру 

мазмұнынқалыптастырудыңнегізгітеориялары. 

Біліммазмұныныңнегізгікомпоненттері. 

Жоғарыкәсібибілімберудіңмемлекеттікжалпығаміндетті стандарты 

жәнеоныңқызметі.  Білім беру мазмұныбейнеленетіннормативтіқұжаттар: 

оқужоспарлары мен оқубағдарламалары. 

Жоғарымектептеоқытуүдерісінұйымдастыру. Оқытудыңдәстүрліәдістері 

мен формалары.  

Болашақмамандардыдайындаудағыоқытудыңбелсендіжәнеинтербелсендіәдісте

рі мен формалары.  

Жоғарымектептегітәрбиежұмысы. Жоғарымектеп - әлеуметтік институт 

ретінде. Мамандытәрбиелеужәнеқалыптастыру. 

Жоғарымектептегітәрбиежұмысыныңбағыттары мен мән-мағынасы – 

болашақмаманныңтұлғасынәлеуметтендіруүдерісіретінде. ЖОО 

оқытушысыныңжаңақызметі(тьютор, фасилитатор, тәлімгер). 

ЖОО ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялардыңғылыминегіздері. 

Жоғарымектептегіоқуүдерісіноқытудыңкредиттікжүйесінегізіндеұйымдастыру. 

Студенттердіңоқуүдерісі мен өзіндікжұмыстарыноқу-

әдістемеліктұрғыданқамтамасызетутехнологиясы. 

Кредиттікоқытужүйесіжағдайындаоқусапасынбағалау. 



2016-2019 жж арналған білімді дамыту бағдарламасы педагог статусы 

жөнінде. Қазақстанда білім беруді модернизациялау. Қазақстан 

Республикасының    Ғылым туралы    Заңы ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет субъектілері және ғылыми қызметкерлерді әлеуметтік 

қамсыздандыру туралы. 

 

Психология 

Жоғары мектеп психологиясының пәні мен міндеттері.  ЖОО-да 

оқытудың психологиялық теориясы мен педагогикалық 

практикасыныңмазмұны. 

 Студент психологиясыжәнеакмеология.  

ЖОО-да оқытуүдерісіндегістуденттіңинтеллектуалдықфункциялары 

(естесақтау, ойлау, зейін)  мен жекетұлғасындамыту.  

Студенттердіңоқуқызметініңмотивтері. 

 ЖОО-да оқыту мен 

тәрбиелеужұмысыныңбелсендіәдістерініңпсихологиялықнегіздері. 

Студенттікұжымныңәлеуметтікпсихологиясы.  Студенттердің ЖОО-да 

білімалукезіндегітоптықдинамикасы. 

Студенттертобындағыкөшбасшылықжәнекикілжіңдер. 

Студенттерменжүргізілетінтәрбиежұмысыбарысындаәлеуметтік-

психологиялықфакторлардыесепкеалу. 

Педагогикалыққарым-қатынаспсихологиясы. 

Аудиторияғаәсеретупсихологиясы. 

Педагогтыңкикілжіңдіжағдайлардышешупсихологиясы. 

Студенттер мен оқытушылардыңбірлескентанымдыққызметі.  

Жоғарымектепоқытушыларыныңпедагогикалыққызметініңпсихологиясы

.Педагогтыңкәсібитұлғалықдамуы. 

Ғылымижәнепедагогикалықщығармашылықтыңжасерекшелікдинамикасы.  

Ғылыми-педагогикалықұжымныңпсихологиялықерекшелігі.  

ЖОО-да жасғалымныңқалыптасуыныңпсихологиялықаспектілері. 

ЖОО-ныңпсихологиялыққызметі: ұйымдастыру, мақсаты, міндеттері, 

жұмыстәжірибесі.   

Тұлғаныңжәнестуденттертобыныңпсиходиагностикасы.  

Студенттер мен оқытушыларғапсихологиялықкеңес беру. 

Педагогикалықмотивациялардыпсихологиялықтұрғыданқамтамасызету. 

 

Педагогикалық  зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі 

 

Ғылымитаным–зерттеунысаныретінде. 

Педагогикалықзерттеудіәдістемеліктұрғыданқамтамасызету.  

Ғылымибілімдержүйесіндегі педагогика. Білім беру 

саласындағығылымиқызметтіңерекшелігі.  

Педагогикалықзерттеудіңәдіснамалықұстанымдары. Дидактикалық, 

тарихи-педагогикалық, әлеуметтік-педагогикалық, салыстырмалы-



педагогикалық, әдістемелік, психологиялық, педагогикадағыәдіснамалық, 

әдістемелік, тәрбиесаласынақатыстызерттеулердіңәдіснамасы.  

Ғылыми-зерттеудіңәдіснамалықаппаратынқұрастырудыңлогикасы. 

Тақырыптыңөзектілігі, ғылымизерттеудіңболжамы, кезеңдері. 

Ғылымизерттеудіңәдістері.  

Педагогикалық эксперимент. Эксперимент түрлері. 

Зерттеудіңнәтижелеріжәнеолардысипаттаудыңтәсілдері. 

Ғылыминәтижелердіңжаңашылдықөлшемдері.  Ғылыми-

зерттеунәтижелерініңсенімділікмәселесі. 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 «Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік мәселелері» курсының 

мазмұны мен міндеттері. Мектепке дейінгі білімнің әдіснамалық, 

психологиялық-педагогикалық, әдістемелік негіздері. Мектепке дейінгі білімнің 

қазіргі жағдайы мен оның салалары. 

Білім берудің парадигмасы. 

Бала - ғылыми зерттеу нысаны ретінде. Мектепке дейінгі балаларды 

тәрбиелеудің филосоиялық негіздері. Мектепке дейінгі балаларды 

тәрбиелеудің педагогикалық-психологиялық шарттары. Балалардың дамуы 

мен тәрбиелеу туралы теориялары.   

Бала және социум. Мектепке дейінгі балаларды әлеуметтендіру мәселесі. 

Мектепке дейінгі балалардың әлеуметтік құзіреттілігін қалыптастыру. 

Білім беру жүйесінде бала тұлғасын дамытудың негізгі мәселелері. 

Тіл дамыту саласындағы қазіргі зерттеулердің негізгі бағыттары. Тіл 

дамыту саласындағы қазіргі зерттеудің негізгі бағыттары: құрылымдық, 

қызметтік, когнитивтік.  

Баларды сауат ашуға дайындау мәселесі. Байланыстырып сөйлеуін дамыту 

мазмұны, сөйлеу әрекетіндегі дара қабілетін, монологты және диалогты сөйлеу 

біліктілігі, сауат ашу мен жазуға шығармашылығын дамыту арқылы дайындау. 

Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық білім берудің 

әдіснамалық –педагогикалық негіздері.Мектепке дейінгі балалардың 

математикалық білім берудің әдіснамалық, психофизиологиялық, 

психологиялық, педагогикалық негіздері. Балалардың математикалық дамуының 

мазмұнын дайындау тұғырлары. Қазіргі замандағы балаларға экологиялық 

тәрбие беру мәселесін ғылыми әзірлеу. Балаларды оқытуда педагогикалық 

технологияларды және қазіргі әдістерді қолдану әдістері.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын және шығармашылық 

әрекеттерінің теориялық-әдіснамалық мәселелері 

Балалардың ойын әрекетінің  теориялық негіздері. Балалар ойынының негізі 

бағыттарына сипаттама. Мектепке дейінгі балаларды әлеуметтендіруде негізгі 

факторлардың бірі ойын. Балалар ойынын ұйымдастырудың жаңа тұғырлары. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға көрнекілік-эстетикалық білім берудің қазіргі 

тенденциялары. Балалардың әлемге эстетикалық қатынасын қалыптастыру 



және халықтық, классикалық, қазіргі өнер туындыларымен оның көркемдік 

дамыту. Көркемдік эстетикалық дамытушы орта мәселесі.  

Мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру кеңістігін құрудың  теориялық 

негіздері 

Білім беру кеңістігінің мәні. Мектепке дейінгі ұйымдағы тұтас педагогикалық 

үдерістің теориялық негіздері және мәселесі. Білім беру кеңістігінің мәні және 

мектепке дейінгі ұйымдағы тұтас педагогикалық үрдістің құрылымы. Мектеп 

жасына дейінгі баланы оқытуда педагогикалық технологиялардың қолданылуы. 

Педагогикалық технологияларды мектепке дейінгі мекемелерде 

қолданылуының қазіргі жағдайы.Балаларды оқытуда педагогикалық 

технологияларды және қазіргі әдістерді қолдану әдістері. Мектепке дейінгі 

баланы дамыту және тәрбиелеу мен оқыту бағдарламаларын дайындаудың 

мәселелері. Мектепке дейінгі балаларды дамыту, тәрбиелеу мен оқытудың 

бағдарламаларын дайындаудың педагогоикалық-психологиялық негіздері. 

Отбасы тәрбиесінің негізгі мәселелері 

        Отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық  негіздері. Баланың 

психологиялық жағынан отбасында дамытудың алғышарттары. Отбасы мен 

балалардың арасындағы байланыс мәселесі.Бала – отбасы ұжымының мүшесі. 

Түрлі типтегі отбасындағы балаларды тәрбиелеудің ерекшелігі мен стилі Түрлі 

типтегі отбасылары мен балаларды тәрбиелеудегі ерекшеліктеріне сипаттама. 

Отбасы тәрбиесінің стилі. Отбасы тәрбиесінің мазмұны және әдістері. 

Мектепке дейінгі мекемелер мен ата-аналар арасындағы сабақтастық. Ата – 

ана мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үдерісті ұйымдастырудағы 

серіктес. Отбасының мектепке дейінгі ұйыммен ынтымақтастығы. 
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