
БАНК ТЕМ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИИ 

2019-2020 уч.год. 

8D01103-  «Педагогика и психология» 

8D01823 - «Социальная педагогика и самопознание» 
1. Формирование готовности будущих педагогов-психологов к проектированию 

профессиональной деятельности в условиях инновационной образовательной среды 

2. Педагогические условия формирования управленческой компетентности будущих педагогов 

3. Формирование трансверсальной компетентности будущих педагогов-психологов на основе 

цифровых технологий 

4. Особенности развития прагматической позиции будущих педагогов-психологов 

5. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов на основе практико- 

ориентированного обучения 

6. Психолого-педагогические условия формирования у учащихся исторического мышления 

7. Педагогические условия реализации регионального подхода в процессе обучения в ВУЗе (на 

материале обучения английскому языку) 

8. Научные основы использования медиатехнологии в формировании креативности будущих 

педагогов-психологов 

9. Психолого-педагогические особенности когнитивного стиля как фактор успешности и 

неуспешности обучающихся 

10. Развитие социального интеллекта у будущих педагогов-психологов 

11. Научные основы формирования профессиональной готовности будущего педагога к 

нравственно-этическому воспитанию 

12. Педагогические условия формирования корпоративной компетентности будущих педагогов 

13. Научно-педагогические основы формирования профессионально-языковой компетентности 

студентов университета 

14. Особенности формирования дискурсивной компетентности будущего CLIL - педагога 

15. Педагогический менеджмент экологизации обучения студентов в условиях неформального 

образования 

16. Особенности развития способности к нарративу будущих педагогов-психологов 

17. Технология сопровождения подготовки будущих социальных педагогов в условиях 

социального партнерства. 

18. Педагогические основы измерения академических достижений будущих социальных 

педагогов 

19. Формирование методологической культуры будущего социального педагога 

20. Развитие эмоционального интеллекта будущих социальных педагогов посредством 

интерактивного проектирования 

21. Совершенствование гностических умений будущего социального педагога в процессе 

медиаобразования 

22. Особенности волонтерской деятельности в профессиональной подготовке будущих 

социальных педагогов 

23. Технология сопровождения подготовки будущих социальных педагогов в условиях 

социального партнерства. 
 

  



ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

2019-2020  

8D01103 -  «Педагогика және психология» 

8D01823 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 
1. Болашақ педагог-психологтердің инновациялық білім беру ортасы жағдайында кәсіби 

қызметті жобалауға дайындығын қалыптастыру 

2. Болашақ педагогтердің басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары 

3. Болашақ педагог-психологтердің трансверсальді құзыреттілігін цифрлық технологиялар 

негізінде қалыптастыру 

4. Болашақ педагог-психологтерде прагматикалық ұстанымның даму ерекшеліктері 

5. Практикаға бағытталған оқыту негізінде болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру 

6. Оқушылардың тарихи ойлауын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттары 

7. ЖОО оқыту үдерісінде аймақтық тұғырды жүзеге асырудың педагогикалық шарттары 

(ағылшын тілін оқыту материалы бойынша) 

8. Болашақ педагог-психологтердің  креативтілігін  қалыптастыруда  медиатехнологияларды 

пайдаланудың ғылыми негіздері 

9. Білім алушылардың жетістіктері мен сәтсіздіктерінің факторы ретінде когнитивті стильдің 

психолого-педагогикалық ерекшеліктері 

10. Болашақ педагог-психологтардың әлеуметтік интеллектісін дамыту 

11. Адамгершілік-этикалық тәрбие берудегі болашақ педагогтың кәсіби даярлығын 

қалыптастырудың ғылыми негіздері 

12. Болашақ педагогтардың корпоративтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары 

13. Жоғарғы оқу орындары студенттерінің кәсіби тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың 

ғылыми-педагогикалық негіздері 

14. Болашақ CLIL-педагогтың дискурсивтік құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері 

15. Ресми емес білім беру жағдайында студенттерді оқытуды экологияландырудың 

педагогикалық менеджменті 

16. Болашақ педагог-психологтердің нарративке қабілеттілігін дамыту ерекшеліктері 

17. Болашақ әлеуметтік педагогтарды әлеуметтік серіктестік жағдайында дайындауды 

сүйемелдеу технологиялары 

18. Болашақ әлеуметтік педагогтардың академиялық жетістіктерін өлшеудің педагогикалық 

негізі 

19. Болашақ әлеуметтік педагогтың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру 

20. Интербелсенді жобалау арқылы әлеуметтік педагогтардың эмоционалды интеллектіні 

дамыту 

21. Медиабілім үдерісінде  болашақ  әлеуметтік  педагогтің  гностикалық іскерлігін  жетілдіру  

22. Болашақ әлеуметтік педагогтарды кәсіби даярлаудағы волонтерлық іс-әрекет ерекшеліктері 

23. Болашақ әлеуметтік педагогтарды әлеуметтік серіктестік жағдайында дайындауды 

сүйемелдеу технологиялары 

 

 

Кафедра меңгерушісі                                  Сламбекова Т.С. 

 
 


