
1 Шифр – мамандықтың атауы  
 

5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

2 Аккредитациядан өтуі 2016 жылдың желтоқсан айында «Акредиттеудің 
және рейтингтің Агенттігі» коммерциялық емес 
мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру 
қорытындысы бойынша мамандырылған 
акредиттеуден 5 жылға сәтті өтті   

3 Оқыту түрі Күндізгі: 4 жыл, 3 жыл; сырттай: 3жыл, 2жыл 

4 Берілетін дәреже 5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану 
мамандығы бойынша білім бакалавры 

5 Кәсіби қызметінің саласы 5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану 
мамандығы бакалаврының кәсіби ісәрекетінің саласы 
болып жалпы білім беретін ұйымдарда, арнайы 
(түзетуші) білім ұйымдарында, пенициатрлық типтегі 
мекемелерде, сауықтыру орталықтарында балалар 
мен оқушы жастарды әлеуметтендіру және тұлғалық 
дамыту процесі табылады. 

6 Кәсіби қызметінің нысандары Жалпы білім беретін  бірінші сатысының барлық 
түріндегі педагогикалық үдеріс және білім беру 
мекемелеріндегі әдістемелік жұмыс болып  
табылады.   

7 Кәсіби қызметінің пәні 5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану 
мамандығы бакалаврының кәсіби ісәрекет пәні 
болып балалар мен оқушы жастардың әлеуметтенуі 
мен тұлғалық дамуы, оның құндылық-мақсаттық 
бағдарлары, міндеттері, мазмұны, әдістері, 
формалары мен нәтижелері бірлігіндегі толыққанды 
процесі; жалпы білім беретін және арнайы білім беру 
ұйымдарындағы түземе-педагогикалық және 
тәрбиелік іс-әрекеттерді ұйымдастыру; балалар мен 
оқушы жастардың толыққанды әлеуметтенуі мен 
тұлғалық дамуының әлеуеттік мүмкіндіктерін зерттеу; 
өскелең ұрпақтың әлеуметтік және тұлғалық 
дамуында барынша жан-жақты қолдау көрсету 
табылады. 

8 Кәсіби қызметінің түрлері 5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану 
мамандығы бакалаврының кәсіби ісәрекетінің түрлері 
болып төмендегілер саналады: − әлеуметтік-
педагогикалық – жергілікті халықтың әлеуметтік 
қорғансыз бөлігіне: мүмкіндігі шектеулі адамдарға, 
оралман отбасыларына, әлеуметтік жайсыз 
отбасыларына гуманитарлық-әлеуметтік қолдау 
көрсету; олардың толыққанды өмір сүруіне арналған 
жағымды жағдайлар құруға көмектесу; − оқу-
тәрбиелік – балалардың, жеткіншектер мен 
жастардың әлеуметтенуі және тұлғалық  
дамуы; тәрбиелеу және оқыту процесстерін 
ұйымдастыру, педагогикалық процессті басқару; 
педагогикалық іс-әрекет нәтижелерінің 
диагностикасы, түземесі, болжамы; әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану саласындағы озық жаңа 
тәжірибелерді зерттеу, жинақтау, тарату. − мәдени-
ағартушылық - кино, театр, көркемдік-бейнелеу 



өнері, музыка саласындағы балалардың, 
жеткіншектер мен жастардың мәдени уақытын өткізу 
жұмыстарын ұйымдастыру; мәдениет саласындағы 
ағарту жұмыстарының бағдарламасын, әдістемесі 
мен технологияларын жасау; мәдени-бос уақытын 
өткізу орталықтарын ұйымдастыру; топтардың, 
индивидтердің әлеуметтік-мәдени ісәрекеттерін 
қоғамдық практикада қалыптасқан әлеуметтік 
нормаларымен, дәстүрлерімен, құндылықтармен 
реттеу; − ұйымдастырушылық-әдістемелік – 
орталықтар мен әлеуметтік қызмет көрсету 
органдарын құру, әлеуметтік жұмыс тәжірибесін 
зерттеу, қорыту, тарату; жергілікті халық арасынан заң 
шығарушы және басқа да құқық акттерін зерттеуді 
ұйымдастыру; − жарнамалық-насихаттаушылық-
әлеуметтік маңызды идеяларды, дәстүрлерді қолдау, 
дамыту және жалғастыру; әлеуметтік қызмет көрсету 
жарнамаларын ұйымдастыру; әлеуметтік 
жауапкершілік, қоғамға қызмет көрсету идеяларын 
бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау; - 
ғылыми-зерттеу – өскелең ұрпақтың өзін-өзі тануына, 
өзін-өзі іске асыруына көмектесу, әлеуметтік педагог 
және өзін-өзі тану мұғалімінің көмегіне зәру 
балаларды, жеткіншектер мен жастарды оқыту, 
тәрбиелеу, дамыту және олардың дамуын түзеу 
процесінің ерекшеліктерін зерттеу; - аниматорлық – 
әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қорғауға септігін 
тигізу бойынша нақты әлеуметтік модельдерді құру, 
жалпы білім беретін және арнайы (түземе) білім беру 
ұйымдарының оқу-тәрбие процесіне әлеуметтік-
гуманитарлық білімдерді ендіру. 

9 Практика базалары 51, 39, 1, 27, 23 Ақтөбе қаласындағы орта мектептері  
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1 Шифр – наименование 
специальности  
 

5В012300 - Социальная педагогика и самопознание  
 

2 Прохождени 
аккредитации 

По результатам  проверки некоммерческой внешней 
экспертной комиссии  «Независимое Агентство аккредитации 
и рейтинга», проведенной в декабре 2016 года успешно 
прошел специализированную аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 4 года, 3 года; заочное: 3года, 2года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр образования по специальности 5В012300- 



Социальная педагогика и самопознание 

  5 Сфера профессиональной 
деятельности 

Процесс социализации и личностного развития детей и 
учащейся молодежи в общеобразовательных организациях  
образования, специальных (коррекционных) организациях 
образования, учреждениях пеницитарного типа, 
реабилитационных центрах 

6 Обьекты 
профессиональной 
деятельности   

Государственные структуры (Комитет по охране прав детей 
МОН РК, областные департаменты по защите прав детей), 
учреждения социальной направленности (органы 
социального обеспечения, поддержки и помощи 
безработных, малообеспеченных, нетрудоспособных, 
трудоспособных с ограничением); образовательные 
учреждения государственного и негосударственного 
финансирования (дошкольные организации образования, 
школы, детские дома, интернаты, специализированные 
образовательные учреждения); учреждения, связанные с 
проблемами воспитания и развития подрастающего 
поколения в общественной среде (центры коррекции и 
реабилитации, спецшколы, детские приемники, колонии); 
учреждения, связанные с организацией детского досуга и 
поддержкой детского творчества, полноценной 
социализации и личностного развития подрастающего 
поколения (общественные организации, детские клубы, 
студии, оздоровительные лагеря). 

7 Предмет 
профессиональной 
деятельности 

Бакалавр образования по специальности 5В012300 
«Социальная педагогика и самопознание»  являются: 
процесс полноценной социализации и личностного развития 
детей и учащейся молодежи в единстве его целостно-
целевых ориентиров, задач, содержания, методов , форм и 
результатов; организация  коррекционно-педагогической и 
воспитательной деятельности в  общеобразовательных и 
специализированных организациях образования,  изучение 
потенциальных возможностей  полноценной социализации и 
личностного развития  детей и учащейся молодежи; 

8 Виды профессиональной 
деятельности 

- социально-педагогическая – оказание  
деятельности гуманитарно-педагогической поддержки 
социально незащищенным категориям населения: людям с 
ограниченными возможностями, семьям мигрантов, 
социально неблагополучным семьям; содействие в создании 
благоприятных условий для их полноценной 
жизнедеятельности;  
- учебно-воспитательная – личностное развитие и 
социализация детей, подростков и молодежи; организация 
процесса воспитания и обучения, управление 
педагогическим процессом; диагностика, коррекция, 
прогнозирование результатов педагогической деятельности; 
изучение, обобщение, распространение передового 
инновационного опыта в сфере социальной педагогики и 
самопознания;  
 - культурно-просветительская – организация культурно-
досуговой работы с детьми, подростками и молодёжью в 
области кино, театрального, художественно-
изобразительного искусства, музыки; разработка программ, 
методик и технологий просветительской работы в области 



культуры; организация культурно-досуговых центров; 
регулирование социально-культурной деятельности групп, 
индивидов социальными нормами, традициями, 
ценностями, закрепившимися в общественной практике;  
 - организационно-методическая – создание центров и 
социальных служб; изучение, обобщение и распространение 
опыта социальной работы; организация изучения среди 
населения законодательных и иных правовых актов;  
 - рекламно-пропагандистская – поддержка, развитие и 
продвижение социально значимых идей, традиций; 
организация рекламы социальных услуг; пропаганда в 
средствах массовой информации идей социальной 
ответственности, служения обществу;  
 - научно-исследовательская – оказание помощи 
подрастающему человеку в самопознании и 
самореализации, исследование особенностей процесса 
обучения, воспитания, развития и коррекции развития детей, 
подростков и молодежи, нуждающихся в помощи 
социального педагога и учителя самопознания; 
 - аниматорская – построение конкретных социальных 
моделей по оказанию социальной помощи и социальной 
защиты; внедрение социально-гуманитарного знания в 
учебновоспитательский процесс общеобразовательных и 
специальных (коррекционных) организаций образования. 
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1 Cipher - name of specialty 5В012300 - Social Pedagogics and Self-

knowledge 

 

2 

Accreditation passing (year of 
passage, period of passage) 

Based on the results of the audit of the non-

commercial external expert commission 

“Independent Agency for Accreditation and 

rating” conducted in December 2016, it 

successfully passed specialized accreditation for  

5 years 

3 Training term Full time: 4 years, 3 years 
  Part time : 3 years, 2 years 

4 The awarded degree Bachelor of Education in specialty 5В012300 - 

Social Pedagogics and Self-knowledge 

5 Sphere of professional activity  The process of socialization and personal 

development of children and students in general 

educational organizations, special (correctional) 

educational organizations, penitentiary 

institutions, rehabilitation centers. 

6 Objects of professional activity State structures (the Committee for the Protection 

of Rights children of the Ministry of Education 

and Science, regional departments for the 

protection of children's rights), institutions of 

social orientation (social security, support and 

assistance of the unemployed, low-income, 

disabled, able-bodied with restriction); 



educational institutions of state and non-state 

financing (preschool organizations of education, 

schools, orphanages, boarding schools, 

specialized educational institutions); institutions 

related to the problems of upbringing and 

development of the younger generation in public 

environment (correction and rehabilitation 

centers, special schools, children's receivers, 

colonies); institutions associated with the 

organization of children's leisure and support of 

children's creativity, full socialization and 

personal development of the younger generation 

(public organizations, children's clubs, studios, 

health camps). 

7 Subject of professional activity Bachelor of Education in specialty 5B012300 

“Social Pedagogics and Self-knowledge” are: the 

process of full-fledged socialization and personal 

development of children and students in the unity 

of its holistic aims, objectives, content, methods, 

forms and results; the organization of 

correctional-pedagogical and educational 

activities in general education and specialized 

educational organizations, the potential for full-

fledged socialization and personal development 

of children and students. 

8 Types of professional activity - socio-pedagogical - providing humanitarian and 

pedagogical support to socially unprotected 

categories of the population: people with limited 

opportunities, families of migrants, socially 

disadvantaged families; assistance in creating 

favorable conditions for their full-fledged life; 

- academic and upbringing - personal 

development and socialization of children, 

adolescents and youth; organization of the 

process of upbringing and training, 

management of the pedagogical process; 

diagnostics, correction, forecasting the results of 

pedagogical activity; study, generalization, 

dissemination of advanced innovative experience 

in the field of social pedagogy and self-

knowledge; 

- cultural and educational - the organization of 

cultural and recreational work with children, 

adolescents and young people in the field of 

cinema, theater, artistic and visual arts, music; 

development of programs, techniques and 

technologies for cultural education; organization 

of cultural and leisure centers; regulation of 

socio-cultural activities of groups, individuals, 

social norms, traditions, values, entrenched in 

public practice; 

- organizational and methodical - the creation of 



centers and social services; studying, 

summarizing and disseminating the experience of 

social work; 

- organization of study among the population of 

legislative and other legal acts; 

- advertising and propaganda - support, 

development and promotion of socially 

significant ideas and traditions; organization of 

advertising of social services; propaganda in the 

media of ideas of social responsibility, service to 

society; 

- scientific research - assistance to the growing 

up person in self-knowledge and self-realization, 

research of the peculiarities of the process of 

education, upbringing, development and 

correction of the development of children, 

adolescents and youth who need the help of a 

social teacher and teacher of self-knowledge; 

- animation - the construction of specific social 

models for the provision of social assistance and 

social protection; the introduction of social and 

humanitarian knowledge in the teaching and 

educational process of general educational 

(correctional) educational organizations; 

 

 Bases of  practices Schools № 51, 39, 1, 27, 23  of Aktobe city 

 

 


