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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 30 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 90 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3 семестрде
Пререквизиттер: Салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері пәнін меңгеру
үшін магистранттар келесі пәндерден хабардар болуы тиіс: педагогиканың өзекті
мәселелері, жоғары мектеп педагогикасы.
Постреквизиттер: Акмеология жекелік және әлеуметтік жетістіктердің негіздері
пәні келесі пәндерді оқу кезінде керек: кәсіби іс тәжірибелер түрлері, ғылыми зерттеу
жұмысын жүргізу.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: магистранттардың салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері
бойынша кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: білім берудің шетелдік тәжірибесін өз еліндегі тәжірибемен
салыстырып, айырмашылықтарына педагогикалық баға беріп, танып, біліп алуларына
мүмкіншілік жасау.
Пән міндеттері:
- магистранттардың салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері пәні
бойынша білімдерін қенейту және терендету;
- магистранттардың салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері саласындағы
педагогикалық білімдерін қалыптастыру;
- магистранттарға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық,
проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы
іскерліктермен қаруландыру;
- жаңаша педагогикалық ойлауды қалыптастыру;
- магистранттардың салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері пәніне
ғылыми тұрғыда мән беруін қамтамасыз ету.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері пәнінің міндеттерін;
- салыстырмалы педагогиканың мазмұнын, міндеттері мен мақсаттарын;
- салыстырмалы педагогиканың өзекті мәселелері пәнінің ерекшеліктерін;

игеру керек:
- шетелдің озық тәжірибесін зерделеп, оның ең елеулі оқыту мен тәрбиелеудің
формалары, әдістері мен тәсілдерін өз тәжірибелерінде пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- салыстырмалы педагогиканың заманауи мәселелері мен өзектілігінде.
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Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
сандары мен түрлері
дәрістер тәж(семи Зертхенал Барлы Оның
нар)
ық және ғы
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5
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мақсаты мен міндеттері
және қызметтері
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Салыстырмалы
2
1
5
5
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Тақырып
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Салыстырмалы
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1
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5
педагогиканың даму тарихы
(кезеңдері)
Тақырып 4 Салыстырмалы
2
1
5
педагогиканың негізгі
категориялары
Тақырып 5 Салыстырмалы
2
1
5
2,5
педагогиканың басқа
ғылымдармен байланысы
Тақырып 6 Салыстырмалы
2
1
5
педагогиканың әдіснамасы
Тақырып 7 Салыстырмалы
2
1
5
5
педагогикалық зерттеулердің
әдістері мен тәсілдері
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5
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2
1
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2
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5
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салыстырмалы педагогикалық
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Тақырып 11 Білім беру
2
1
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2
1
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