Master's
Program name: «Педагогика» кафедрасы
Degree
Магистратура
Program length
2 жыл
ECTS
120 кредит
Pre-requisites
Педагогика адистиги боюнча магистратура программасына талапкерлер
магистрдин дипломун алышат. Программа талапкерлерге педагогика
адистиги боюнча бакалавр даражасына ээ болууну талап кылбайт; башка
чөйрөдөн же өлкөдөн келген талапкерлер да кабыл алынат.
“Жалпы педагогика», «Педагогиканын тарыхы», “Педагогиканы окутуунун
методикасы, тарбиялык иштердин теориясы жана методологиясы” «Азыркы
мектептин педагогикалык көйгөйлөрү»
Program description
«Ала-Тоо» Эл аралык Университетинде педагогика адистигинин
Магистратура даражасы педагогиканын тиешелүү багыттары боюнча
кесиптик билимди жана көндүмдөрдү алууга мүмкүнчүлүк берет. Программа
түрдүү багыттарда билимдүү жана педагогика жаатында академиялык жана
кесиптик квалификациясын жогорулатууну же өркүндөтүүнү каалаган
студенттер үчүн ачык. Программанын окуу планы мугалимдик кесиптик
чеберчиликти практикалык жана илимий негизде даярдоого, бул чөйрөдөгү
педагогикалык изилдөө, теория жана практика жаатындагы заманбап
көйгөйлөрдү талкуулоого багытталган.
Compulsory & elective modules (courses)

Сабактардын аталышы
Semester 1
Илимдин жана билим берүүнүн заманбап маселелери

Илим изилдөөнүн методологиясы жана методдору
Билим берүүнүн философиялык маселелери
Билим берүүнүн психологиясы
Жогорку кесиптик билим берүүнүн технологиялары
Иштиктүү англис тили
Педагогика илиминдеги маалымат технологиялары
Жогорку окуу жайынын педагогикасы жана психологиясы
Коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү
Педагогика адистиги боюнча изилдөө процессин уюштуруу
Semester 2
Билим берүүнү башкаруу
Дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда билим берүү
Студенттердин өз алдынча билим алуусу
Окутууда байкоо жүргүзүү жана текшерүү
Педагогдун кесиптик компетенциялары
Жогорку окуу жайынын тренингдери
Билим берүүдөгү конфликтологиянын актуалдуу маселелери
Педагогикалык кеӊеш
Окуу ишмердүүлүгүнүн мотивациясы
Semester 3
Салыштырма педагогика
Инклюзивдик билим берүү
Илимий-педагогикалык практика
Semester 4

Илимий изилдөө иши
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация
Employablility
Адистиктер аралык иштер педагогика тармагындагы актуалдуу темаларды
кеңири чагылдырат жана бүтүрүүчүлөрдү ар кандай кесиптик иштерге жана
академиялык окууларга даярдайт. Интенсивдүү практиканын
түрдүү
мүмкүнчүлүктөрү магистрлерге практикалык окутуу, окуучуларды баалоо
жана изилдөө жөндөмдөрүн өрчүтүүгө мүмкүндүк берет. Бул программа
студенттерди педагогика же ага байланыштуу тармактар боюнча
докторантурага даярдоонун идеалдуу тепкичи болуп саналат.
Student Profile
Age average:
Males:
Females:
International students:
Languages of instruction:
Program Coordinator
Элнура Усупова
E-mail address
elnura.usupova@iaau.edu.kg

