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Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В017 Тіл жəне əдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

6В01703 Шет тілі: екі шет тілі 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті - қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі заманғы 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі үшін 

жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші 

жоғары оқу орны. 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген, біліктілігі жоғары ғылыми-

педагогикалық кадрларға қажеттілікті қанағаттандыру; 

2. екінші шет тілдерінің кең спектрі (қытай, корей, түрік, неміс, 

француз); 

3. үш компонентті интеграциялау: 1) лингвистика, тұтастай 

алғанда, тілге жүйе ретінде көзқарасты ұсынуға, когнитивтік, 

коммуникативтік жəне əлеуметтік-мəдени парадигмалар 

аспектісінде тілді қарастыруға мүмкіндік береді; 2) заманауи 

білімді маманның мəдениеттанушылық құрамын қамтамасыз 

ететін əдебиеттану; 3) қазіргі мектепте əлеуметтік-мəдени көзқарас 

жəне білім берудің жаңартылған мазмұны аспектісінде ағылшын 

тілін оқыту əдістемесі; 

4. мамандандырылған лингафондық кабинеттердің болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында шет тілін жоғары 

кəсіби деңгейде оқытатын, ішкі жəне сыртқы еңбек нарығында 

табысты бəсекеге қабілетті, мəдениетаралық коммуникация 

саласында құзыреттілікті меңгерген, өңір үшін сұранысқа ие 

білікті мұғалімдерді дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы мемлекеттік "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие жəне өзін-өзі 

белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті білікті көптілді тұлғаны 

дамыту. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында шет тілін 

оқыту үшін қажетті құзыреттілікті дамыту, кешенді білімді 

қалыптастыру. 

3. Кəсіби жəне өзге де қызметте пайдалану мақсатында қазіргі 

заманғы психологиялық-педагогикалық, сандық технологияларды 

меңгеру.  



4. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, психикалық жəне 

психофизиологиялық дамуын ескере отырып, коллаборативті білім 

беру ортасын жобалау дағдыларын дамыту, оның ішінде ерекше 

білім беру қажеттілігі бар. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

- психологиялық-педагогикалық ғылымның даму 

перспективаларына жəне жаңартылған білім беру мазмұнының 

тұжырымдамалық ережелеріне сəйкес кəсіби қызметті жоспарлау 

жəне құрастыру; 

- кəсіби қызметте заманауи психологиялық-педагогикалық, 

инновациялық, сандық технологияларды, тəрбие жəне оқыту 

əдістерін қолдану; 

- шет тілін оқыту барысында білім алушылардың жетістіктерін 

бағалаудың критериилері мен дескрипторларын əзірлеу; 

- лингвистикалық, мəдениеттану, əдебиеттанушылық жəне 

елтанушылық ақпаратты лингво – дидактикалық мақсатта 

қолдану; 

- шет тілін оқытуда пəнаралық білімді қолдану; 

- туыс емес тіл мен мəдениетті игерудің негізгі заңдылықтарын 

қолдану, тұлғааралық жəне мəдениетаралық деңгейлерде өзге 

тілде қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту; 

- тіл мен мəдениетті оқытудың тиімді тəсілдері мен əдістерін 

таңдай отырып, шет тілін оқыту мəселелерін құрылымдау; 

- білім алушыларда шет тілді құзыреттіліктердің қалыптасу 

деңгейі мен сапасына мониторингті жүзеге асыру; 

- шет тілінде оқу-əдістемелік материалдарды құрастыру; 

- шет тілді білім беру саласындағы озық педагогикалық тəжірибені 

зерттеу жəне жалпылау; 

- əртүрлі зерттеу əдістерін пайдалана отырып, білім беру үдерісі 

субъектілерінің белсенді зерттеу қызметін ұйымдастыру;  

- ұйымдастырушылық қабілеттерін, көшбасшылық қасиеттерін 

жəне белсенді өмірлік ұстанымын көрсету, этикалық жəне 

құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
6B01703 Шет тілі: екі шет тілі» білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры 

Лауазымдарының 

тізімі  

- жалпы білім беретін мектептің екі шет тілі мұғалімі, оның ішінде 

шет тілдерін тереңдетіп оқытатын мектептер мен шет тілінде 

бірқатар пəндерді оқытатын мектептер; 

- техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелерінің екі шет 

тілінің оқытушысы. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

Жалпы білім беретін мектептер, техникалық жəне кəсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары. 

 

 

 


