
 

ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА САЙ 

ҮЗДІК БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

 
  6В011  - Педагогика 

және психология  

Бакалавриат 

 

7М011 – Педагогика 

және психология  

 

Білім берудегі 

менеджмент  

 

Магистратура 

 

7М011 –  

Педагогикалық 

өлшем  

 

Магистратура 

 

8Д011 – Педагогика 

және психология  

 

 

Докторантура 

 

8Д011 –  

Педагогикалық 

өлшем  

 

Докторантура 

 

   

Оқу түрі: күндізгі, қашықтан 

 

Оқу тілі: қазақша, орысша, 

ағылшынша 

 

Оқу мерізімі: 

Бакалавриат - 4 ж.,  3 ж. 

Магистратура – 2 ж. 

Докторантура – 3 ж. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КӘСІБИ ДАЯРЛАУ БӨЛІМІ 

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГИЯ» БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ЖАС ТАЛАПКЕР! 
Қазіргі заманғы сұранысқа ие, адамның жүрегіне 

жол таба білетін педагог-психолог маман атанғың 

келсе Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті «Педагогика және психология» 

мамандығына оқуға шақырамыз!!!  

 

 

 
 

ӨТІНІШКЕ МЫНА ҚҰЖАТТАР 

ТІРКЕЛЕДІ: 

-   жалпы орта білім, бастауыш кәсіптік немесе 

жоғары кәсіби білімі туралы құжат (түпнұсқа); 

- (3х4) көлеміндегі 6 фотосуреті; 

- сертификат ҰБТ, КТ; 

- 6 фотокарточка (3х4); 

- №086-У  нысанындағы медициналық 

анықтама; 

- еңбек кітапшасынан көшірме (жұмыс 

жасайтындар үшін). 

 

Біздің мекен-жайымыз 

Қазыбек би көшесі, 30, кабинет 508 

 

Педагогика және психология кафедрасы бойынша 

жауаптылар: 

Ағыбай Құрманғазы + 8 777 386 71 68 

 

 



 

Ғылыми зерттеу жұмыстары 

Кафедраның студенттері мен 

магистранттары және докторанттары 

ғылыми жобаларға, халықаралық 

конкурстар мен олимпиадаларға  

қатысуларына мүмкіндіктер жасалған. 

Кафедрада ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің шешімімен 2011 жылдан 

бастап «PhD докторы» ғылыми дәрежесін  

беретін диссертациялық кеңес құрылған  

және бүгінгі күнге дейін табысты қызмет 

етіп келеді.  

 

Халықаралық байланыс 

Кафедрада жақын және алыс 

шетелдердегі жетікші оқу орындарымен 

серіктестік байланыс орнатқан. Олардың 

қатарына Түркияның Сеуіл, Анкара 

университеттері, Болгарияның 

Великотырнова, Германияның Лейпцинг 

және Москваның педагогикалық 

университеттері жатады. 

 

 

 

 

Шетелдік ғылыми тағылымдар 
Кафедраның студенттері, магистранттарымен 

доктаранттары оқу бағдарламаларында 

республикадан тыс шетелдерде  ғылыми 

тағыламдардан  өту қарастыралған. Тағылым 

барысында  олар шетелдерде білім мекемелерінің іс-

тәжірибелерімен танысады, белгілі ғалымдардың 

дәрістерін тыңдайды. 

Сонымен қатар өз зерттеулеріне қажетті 

материалдар жинап, ғылыми еңбектермен танысуға 

мүмкіндік алады. 

 
 

Кафедраның материалдық-техникалық 

базасы 
Кафедраның  материалдық-техникалық базасы 

қазіргі заман талабына сай жаңа ақпараттық 

құралдармен, компьтерлермен, интерактивті 

тақталармен қамтамасыз етіліп, оқу үдерісін және 

ғылыми зерттеу қызметтерін жүргізу барысында 

болашақ мамандардың  жан-жақты шығармашылық 

бағытта өсулеріне мүмкіндік береді.  

 

 

Тәрбие жұмыстары 
Оқу жылдарында әр сессияның 

қорытындысы бойынша ақылы бөлімінің жақсы 

оқитын студенттері мемлекеттік гранттан 

босаған орындарға жарияланған конкурсқа 

қатысуға мүмкіндік алып, үздік шыққан 

студенттер мемлекеттік гранттың иегері бола 

алады. Әр оқу жылында күндізгі бөлімінде 

оқитын студенттер жатақханамен қамтамасыз 

етіледі.  

Педагогика және психология кафедрасында 

студенттермен тәрбие жұмысын жүргізуге 

қолайлы жағдай жасалған.  

 
 

Әскери дайындық 
Университеттегі әскери дайындық кафедрасы 

арқылы кафедра  студенттері  тегін әскери 

шыңдалу мектебінен өте алады. 

 
 

   

  

 


