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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Міндетті пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 4 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 60 сағат
Дәрістер - 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары 30 сағат
Зертханалық - жоқ
МӨЖ – 120 сағат
Оның құрамында МОӨЖ – 30 сағат
Жалпы көлемі - 180 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 2 семестрде
Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және
жоспарлау пәнін меңгеру үшін магистранттар келесі пәндерден білім, білік,
дағдылары болуы тиіс: философия, педагогика, психология.
Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және
жоспарлау пәнінен алынған білім, білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде
керек: педагогика және психологияның теориясы мен әдіснамасы;
педагогика және психологияның технологиялары, іс тәжірибе түрлері.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ педагог-психологтардың ғылыми зерттеулерді
ұйымдастыру мен жоспарлау ісінде кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және
жоспарлау бағдарламасының мақсаты болашақ педагог және
психологтарды
ғылыми
зерттеу
жұмысын
дұрыс
ұйымдастыруға, жоспарлауға, рәсімдеуге қажетті әдісі мен
тәсілдерімен таныстыру.
Пән міндеттері:
- Ғылыми зерттеу ортасында жұмыс істеу үшін керекті
білім мен дағдылармен магистранттарды қаруландыру;
- республикадағы
ғылыми
зерттеу
жұмысындағы
педагогика және психология спецификасын, ерекшеліктерін
ашатын қазақстандық авторлардың жұмысын, жастарды

әлеуметтік қорғау мәселесі бойынша ҚР заңды және нормативті
актілерін оқу;
- магистранттардың қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін
дамыту;
- болашақ
мамандардың
гуманистік
көзқарастарын
қалыптастыру.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- ғылыми зерттеу жұмысының құрылуы мен тарихы жайлы
білімдер;
- ғылыми зерттеу жұмысының қазіргі жаңа мәселелері.
игеру керек:
- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.
құзыретті болу керек:
- қазіргі ғылыми зерттеу жұмысының технологияларының заманауи
мәселелері мен өзектілігінде.
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