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«БЕКІТЕМІН»
Академиялық инновация және жоғары білімнен
кейінгі білім беру ісі жөніндегі вице-президент
_________________ Ш.Есимова
«______» ___________________ 2020 ж.
Университет Академиялық комитет кеңесі отырысының
2020 ж. «_____» __________ № ____ хаттамасы
2020-2021 оқу жылына (PhD) докторантура білім беру бағдарламалары бойынша (пререквизит) пәндерінің тізімі
Сыныптауышы
(Классификатор)
бойынша білім беру
саласының коды
және атауы

Даярлау бағытының
коды және атауы

Білім беру
бағдарламалары
топтарының атауы

01 Педагогикалық
ғылымдар

8D011-Педагогика
және психология

Педагогика және
психология

8D015-Жаратылыстану
пәндері бойынша
педагогттерді даярлау

Математика
педагогтерін даярлау

Физика педагогтерін
даярлау (қазақ, орыс,
ағылшын тілі)

Биология педагогтерін
даярлау (қазақ, орыс,
ағылшын тілі)

8D016-Гуманитарлық
пәндер бойынша

Тарих педагогтерін
даярлау

Қолданыстағы және
жаңадан ашылатын
бағыттар бойынша
білім беру
бағдарламаларының
атауы
Докторантура
Педагогика және
психология
Математика

Физика

Биология

Тарих

Пәндер атауы
(пререквизиттер)

Академиялық
кредиттер
саны

Мектеп/факуль
теттер атауы

Психодиагностика
және психотерапия
Зерттеудің әдістері
Математиканы оқыту
теориясы мен
әдістемесі
Математикалық талдау,
алгебра және
геометрияның іргелі
мәселелері
Физиканы оқыту
әдіснамасы мен
теориясы
Ғылыми-зерттеу
жұмысын ұйымдастыру
және жүргізу
Теориялық
биологияның
таңдамалы тараулары
Селекцияның заманауи
әдістері
Қазіргі тарихи
ғылымдағы пәнаралық

5

Гуманитарлық
ғылымдар

5
5

Жаратылыстану

5

5

Жаратылыстану

5

5

Жаратылыстану

5
5

Гуманитарлық
ғылымдар

педагогттерді даярлау

04 Бизнес, басқару
және құқық

8D017-Тілдер және
әдебиет бойынша
педагогттерді даярлау

Қазақ тілі мен
әдебиетінің
педагогтерін даярлау

Қазақ тілі мен әдебиеті

8D041-Бизнес және
басқару

Экономика

Экономика

8D042-Құқық

06 Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар

10 Денсаулық сақтау
және әлеуметтік
қамтамасыз ету
(медицина)

8D061-Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар

8D101-Денсаулық
сақтау

Менеджмент және
басқару

Менеджмент

Мемлекеттік және
жергілікті басқару

Мемлекеттік және
жергілікті басқару

Құқық

Құқық

Ақпараттық
технологиялар

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық
технологиялар

Математикалық және
компьютерлік модельдеу

Медицина

Жалпы медицина

әдістер
Әлемдік тарихтың
іргелі мәселелеріне
жаңаша көзқарас
Тілдің жалпы теориясы
Әдебиет пен
фольклордың жалпы
теориясы
Инновациялық
экономика 4.0
Қолданбалы экономика
Зерттеу әдістері
Бизнесті талдау және
бағалау
Саясатты талдау:
бағалау және жүзеге
асыру
Мемлекеттік
сектордағы ойлау
дизайны және
инновациялық
технологиялар
Құқықтық талдаудың
методологиясы
ҚР-ғы
конституционализм
жүйесінің қалыптасуы
мен дамуының
теориялық мәселелері
Жобаларды басқару
Ақпараттық
жүйелердің
инфрақұрылымы
Математикалық
модельдеудің заманауи
әдістері
Математикалық физика
есептерін сандық шешу
әдістері
Медицинадағы білім
беру әдіснамасының
негіздері
Медицинадағы ғылыми
зерттеулер

5

5
5

Филология

3

Мемлекеттік
басқару және
экономика
жоғары мектебі

3
3
3
5

5

5

Әлеуметтік
ғылымдар

5

5
5

Инженерия

5

Жаратылыстану

5

3

3

Медицина

Қоғамдық денсаулық
сақтау

Қоғамдық денсаулық
сақтау

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысы

Орындаған: Г.Балкибаева

әдіснамасының
негіздері
Қоғамдық денсаулық
сақтаудағы білім беру
әдіснамасының
негіздері
Қоғамдық денсаулық
сақтаудағы ғылыми
зерттеулер
әдіснамасының
негіздері

3

Медицина

3

М.Р.Жолшибекова

