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D020 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау 

білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға  түсушілерге арналған 

емтихан бағдарламасы 

 

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес 

жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға 

дайындығына тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары 

тобының бейіні бойынша емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының 

бейіні бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе 

жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан 

билетіне жауап береді. Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D020 - «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау» білім 

беру бағдарламалары тобына докторантураға түсушілер уәждемелік эссе жазады. Эссе 

көлемі – 250-300 сөзден кем болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 



 

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға  

арналған тақырыптар. 

 

Пән Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері 

 

 

1 тақырып Әлеуметтік педагогиканың әдіснамасы 

Әлеуметтік-педагогикалық ғылымдардың теориясының мазмұнын құрайтын ғылыми 

білімдер ретінде әлеуметтік педагогиканың пәні, мақсаты, міндеттері. Әлеуметтік 

педагогиканың негізгі категориялары. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі әлеуметтік педагогиканың рөлі мен орны. Әлеуметтік педагогиканың жалпы 

педагогикалық ғылымдармен әдіснамалық байланысы. Әлеуметтік педагогиканың ғылыми 

пәндер ретіндегі құрылымы: іргелі, қолданбалы бөлімдері, ғылыми-эмпирикалық, 

пәнаралық, кешенді бағыттары, ағымдары, мектептері. Әлеуметтік педагогика саласында 

әдіснамалық білімдердің қалыптасу тарихы.  

XXI ғасырдың басы мен  XX ғасырдың 90-шы жылдарындағы әлеуметтік педагогика 

әдіснамасының қалыптасуы, дамудың негізгі кезеңдері және замануи педагогикалық 

ғылымдардың әлемдік даму тенденциялары. 

Әлеуметтік педагогиканың полипарадигмалы тұжырымдамалары. 

Педагогикалық антропология әлеуметтік педагогиканың әдіснамалық негізі ретінде. 

Әлеуметтік педагогика әдіснамасының тұжырымдамалары, теориялары (әлеуметтік 

тәрбиедегі антропологиялық тұғыр, тұлғаның әлеуметтенуіндегі жеке-тұлғалық тұғыр) 

және  арнайы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар (әлеуметтік педагогикалық 

коррекция, әлеуметтік-педагогикалық қолдау, әлеуметтік-педагогикалық реабилитация). 

Әлеуметтік педагогиканың жекеғылыми әдіснамамен байланысы. 

 

2 тақырып Әлеуметтік педагогикадағы әдіснамалық білімдер 

Әлеуметтік педагогикадағы әдіснамалық білімдердің қайнаркөзі. Әлеуметтік 

педагогиканың әдіснамалық білімдер деңгейлерінің өзара байланысы. Әлеуметтік 

педагогиканың дүниетанымдық деңгейдегі ғылыми білімдер құрылымы. Әлеуметтік 

педагогикалық тәжірибе әдіснамалық білімдердің қайнаркөзі ретінде.  

Әлеуметтік –педагогикалық білімдерді субьективті –жекелік жүзеге асыру. 

Әдіснамалық танымның субьективтілігі, оның жүзеге асыру мен түсіну. Әлеуметтік 

–педагогикалық білімдердің субьективті- жекелік жүзеге асыру деңгейлері.  

Әлеуметтік –педагогикалық қызметті реттейтін ережелер мен нормалар, мақсаттар, 

идеялдар, басымдықтар, әлеуметтік –педагогикалық білімдер құндылығы.  Ғылыми 

білімдердің әдіснамалық талдаудың мазмұндық-функционалды тұжырымдамалары.  

Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық деңгейлері: философиялық, жалпы 

ғылыми, нақты ғылыми, технологиялық. Ғылыми-мазмұндық білімдердің құрылымдық 

элементтері мен тұғырлары (ғылыми пәндік әдіснамалық тұғыр, технологиялық 

әдіснамалық тұғыр). 

 

3 тақырып Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері  
Әлеуметтік педагогиканың гноселогиялық негіздері. Әлеуметтік педагогиканың 

логикалық- гноселогиялық негіздері. Әдіснамалық талдаудың логикалық-гносеологиялық 

деңгейінде әлеуметтік педагогиканың инварианттарының өзара байланыстары.  

Әлеуметтік педагогиканың гноселогиялық және дүниетанымдық негіздері. 

Әлеуметтік-педагогикалық білімді әдіснамалық талдаудың дүниетанымдық деңгейі.  

Дүниетанымдық деңгейдің тұғырлары.  

Әлеуметтік педагогиканың праксиологиялық негіздері. 

Жеке әлеуметтік педагогикалық мәселелерді шешу үшін праксиологиялық талдау. 



Әлеуметтік педагогиканың аксиологиялық негіздері. Әлеуметтік педагогиканың 

деонтологиялық негіздері. Әлеуметтік педагогиканың теориялық-танымдық функциясы. 

Әлеуметтік педагогиканың әдіснамалық талдаудың мазмұндық-функционалдық 

тұжырымының деңгейлері.  

 

4 тақырып Әлеуметтік педагогиканың  теориясына мен практикасына 

теориялық-әдіснамалық  тұғырлар. 

Әлеуметтік педагогиканың пәндік аймағы. Әлеуметтік педагогиканың 

диалектикалық-материалистік, идеалистік, экзистенциалистік тұғырлары. Әлеуметтік 

педагогикалық шындықты бағалау сапасы мен таным әдіснамасының негіздері.  

Әлеуметтік- педагогикалық парадигма заманауи әлеуметтік – педагогикалық 

тәжірибе жүйесінің түжырымдамалық теориялық негізі ретінде.  

Әлеуметтік педагогиканың қайта құрылуы мен таным әдіснамасының өзара 

байланысы. Әлеуметтік педагогиканың тәжірибе ретінде, ғылыми пән ретінде, білім беру 

кешені ретіндегі өзара байлансы. 

Әлеуметтік педагогиканың тәжірибе мен теориясындағы әлеуметтік-педагогикалық 

және әлеуметтік-мәдени тұғырларының тұғырлары.  

Әлеуметтік педагогтың деонтологиядық және деонтологиялық мәдениетінің 

дайындығы.  

Педагогикалық антропология  әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі танудың замануи 

әдіснамасының негізі ретінде. Біртұтас педагогикалық үдерісте әлеуметтік-педагогикалық 

технологиялар мен әлеуметтік-педагогикалық қызметтің түрі. 

Әлеуметтік –педагогикалық құбылыстарды зерттеуге қажетті ұстанымдар мен 

әдіснамалық тұғырлар. Субьект ұстанымы тұрғысынан әлеуметтік-педагогикалық 

шындықты бағалау сапасы мен таным негіздері. Әлеуметтік педагогикадағы ғылыми-

қайта құру қызмет технологиясы. Әлеуметтік педагогикалық практиканы түрлендіру және 

ғылыми танымдағы тұғырлар: диалектикалық, сыни бағалауғ тарихи, саяси. 

 

5 тақырып Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы.  

Әлеуметтік педагогика саласындағы зерттеулердің қайнаркөзі,  түрлері, міндеттері. 

Әлеуметтік педагогика реконструкциясы және зерттеу әдістері. Зерттеудің 

мәселесінің өзектілігін бағалау өлшемдері мен көрсеткіштері. Әлеуметтік -педагогикалық 

зерттеулердің ғылыми аппараты.  Әлеуметтік -педагогикалық зерттеулердің ғылыми 

аппараты. Әлеуметтік -педагогикалық зерттеулердің жетекші идеясы, тұжырымдамалары, 

болжамы, логикасы. Әлеуметтік -педагогикалық зерттеулердің теориялық әдістерінің 

жіктемесі.  

Әлеуметтік педагогиканың нақты зерттеулер бағытындағы әдіснамалық негіздері. 

Әлеуметтік педагогиканың зерттеу әдістерінің кешені. Әлеуметтік -педагогикалық 

зерттеулердегі құрылымдық-жүйелік тұғыр. Әлеуметтік педагогикадағы танымның 

эксперименталды, эмпирикалық, теориялық әдістерінің әдіснамалық сипаттамасы.  

Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің сапасын бағалау көрсеткіштері.  

Әлеуметтік -педагогикалық зерттеулерді жоспарлау технологиясы және кезеңдері.  

Әлеуметтік педагогикадағы зерттеу қызметінің этикалық мәселелері, қауіп – 

катерлері, құндылықтары.  

 

6 тақырып Әлеуметтік педагогиканың теориясы мен әдіснамасының даму 

болашағы 

Әлеуметтік педагогика мәселесінің өзектелігі. Әлеуметтік педагогиканың 

гуманитарлық, мәдениет және білім беру ғылымдар саласындағы интеграциясы. 

Әлеуметтік педагогика әдіснамасы мен теориясы саласындағы ғылыми зерттеудерлі 

ақпараттық қамтамасыз ету.  



 Әлеуметтік педагогиканың негізгі даму парадигмалары. Қазақстан 

Республикасындағы іргелі және қолданбалы әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер. 

Әлеуметтік педагогиканың дамуындағы перспективті  және басым бағыттар. 

 

 

3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау пәні 

 

1 тақырып. Жоғары мектептің ғылыми қызметінің тарихы   
Жоғары мектеп қызметінің әлемдік және кеңестік тарихы.  Жоғары мектептің 

ғылыми қызметінің қазақстандық тәжірибесі. Қазақстан ғылымының дамуын  кезеңдері. 

Қоғамдағы ғылымның функциялары. Ғылыми зерттеулердің типологиясы. 

 

2 тақырып. Қазіргі әлемдегі ғылымның рөлі. 

Қазақстандағы ғылымның даму тарихы.  Қазіргі заманғы қоғамды жаңғыртудағы 

ғылым мен ғылымды қажетсінетін технологиялардың рөлі. Технологиялық құрылымдар. 

Технологияның, инновацияның өмірлік циклі. Экономиканың инновациялық дамуы. 

Іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер. Қазақстандағы ғылымның даму 

тарихы. 

 

3 тақырып. Қазақстан ғылымының нормативтік-құқықтық базасы. 

Қазақстан ғылымының нормативтік-құқықтық базасы. Зияткерлік меншік 

объектілері. Қазақстан Республикасының Ғылым туралы заңнамасы. ҚР "Ғылым туралы" 

Заңы."Инновациялық қызмет туралы" ҚР Заңы. Зияткерлік меншік құқығы туралы ҚР 

Азаматтық кодексі. ҚР Патенттік заңы.ҚР зияткерлік меншік объектілеріне өтінім беру 

қағидалары (педагогтар мен психологтар үшін - монография, оқулық, оқу құралы, 

электрондық оқулық, оқыту бағдарламасы және т.б.).  

 

4 тақырып.  ҚР және шет елдердегі ғылыми зерттеулерді басқару. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының 

принциптері мен басымдықтары. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

басымдықтар. ҚР ғылымды басқару құрылымы.АҚШ, Жапония, Франция, Германия, 

Ұлыбритания, Ресей, Қытайдағы ғылымның жай-күйінің заңнамасы, тарихы, қысқаша 

сипаттамасы.  

 

5 тақырып. Халықаралық ғылыми-педагогикалық ынтымақтастық. 

ҚР және шетелдерде ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау 

жүйесі. Халықаралық ғылыми-педагогикалық ынтымақтастық. Әлемнің әр түрлі елдерінің 

ғалымдарының ғылыми-педагогикалық білімінің формалары. Халықаралық қорлар мен 

гранттар бойынша ғылыми-ақпараттық қызмет. Халықаралық қорлар мен бағдарламалар 

бойынша мәліметтер базасы. Қазақстандағы халықаралық қорлар мен ұйымдардың 

өкілдіктері. 

 

6 тақырып. ҚР және шетелдерде ғылыми және ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау жүйесі. 



Ғылыми дәрежелердің пайда болу және даму тарихы. ҚР ғылыми және ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлау жүйесін ұйымдастыру. ҚР-да және дамыған шет 

елдерде ғылыми кадрларды даярлаудың заманауи жүйесі мен сатылары. Шет елдерде 

ғылыми кадрлар даярлауды ұйымдастыру. Шет елдерде ғылыми кадрлар даярлауды 

ұйымдастыру: PhD, Doctor of Science, Full Professor және т. б. 

 

7 тақырып.  Ғылымның даму заңдылықтары. 

Ғылым дамуының жалпы заңдылықтары. Ғылыми ақпараттың өсу, шашырау және  

азаю заңдары. П. Верхюльстің өсудің баяулау Заңы. А. Сен-Симонның серпінді өсу заңы. 

Ғылыми ақпараттың шашырау заңдылығы. 

 

8 тақырып.  Педагог-ғалым этикасы. 

Ғалым ретіндегі оқытушының мінез-құлқын моральдық нормалар-реттеуі. Ғылыми 

ұжымдағы қарым-қатынастың моральдық-психологиялық мәселелері. Ғылыми 

қызметкердің, ғалым-педагогтың кодексі. Ғылыми этикеттің нормалары мен принциптері. 

 

9 тақырып. Педагогтың әдістемелік және ғылыми-зерттеу мәдениеті. 

Педагогтың ғылыми-зерттеу мәдениетінің құрылымы. Ғылыми-зерттеу 

мәдениетінің аксиологиялық компоненті. Ғылыми-зерттеу мәдениетінің технологиялық 

компоненті. Ғылыми-зерттеу мәдениетінің тұлғалық-шығармашылық компоненті.  

Педагогтың зерттеуші ретіндегі әдістемелік мәдениеті мен құзыреті. 

 

10 тақырыбы. Педагог-ғалымның этикасы. 

Педагогтың ғалым ретіндегі мінез-құлқын реттеу моральдық нормалары. Ғылыми 

ұжымдағы қарым-қатынастың моральдық-психологиялық мәселелері. Ғылыми 

қызметкердің, ғалым-педагогтың кодексі. Ғылыми этикеттің нормалары мен принциптері. 

 

11 тақырып. Ғалымның және ғалымдар ұжымының жұмысын жоспарлау. 

Ғалымның шығармашылық тұлғасы, ғылыми және шығармашылық қызметінің 

ерекшеліктері. Ғылыми ұжымдардың түрлері. Ғылыми қызметкерлерді ынталандыру. 

Ғылыми ұйымдағы оңтайлы жұмыс режимі. 

 

12 тақырып. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің түрлері. Педагогикалық 

ғылымның құрылымы және түрлері. 

Ғылыми мамандықтар номенклатурасы. Педагогикалық ғылымның құрылымы 

және ғылыми-педагогикалық зерттеулердің түрлері. Мамандықтар жіктеуішінің ғылыми 

мамандықтар номенклатурасына сәйкестігі. 

Зерттеудің әдістемелік аппараты. Зерттеудің әдіснамалық параметрлері. Ғылыми-

педагогикалық зерттеудегі гипотезаның рөлі. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің жетекші 

идеясы. 

 

13 тақырып. Педагогикалық зерттеу әдіснамасының ерекшелігі. 

Педагогикалық зерттеу әдіснамасының ерекшелігі. Педагогиканың классикалық 

және заманауи әдіснамалық принциптері. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің ғылыми 

аппараты. 

 

 

14 тақырып. Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогикалық тәжірибенің эксперименттердің түрлері. Педагогикалық 

тәжірибенің.кезеңдері. Педагогикалық тәжірибе эксперимент  нысандары. 

"Зерттеу әдістері" миға шабуыл. Әдістерді жіктеу түсінігі. Жіктеу критерийлері. 

Жіктеу және типология: қауымдастық және айырмашылық. Зерттеу әдістерінің дәстүрлі 



жіктелуі. Әр түрлі негіздер бойынша педагогикалық зерттеу әдістерін жіктеу (Ю.К. 

Бабанский бойынша). педагогикалық зерттеу әдістерін таңдауға қойылатын талаптар. 

 

15 тақырып. Ғылыми әдебиеттерді зерттеу технологиясы. 

Ғылыми қызметтің жалпы технологиялары. Ғылыми ақпарат көздерінің түрлері. 

Оқу немесе ғылыми мәтінді оқыту технологиялары. Ғылыми мәтіндерді жазу 

технологиясы. Ғылыми сөз сөйлеу технологиясы. 
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