
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану ғылымдары пəні бойынша 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
6В01501 Информатика 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптары 
В011 Информатика мұғалімдерін дайындау 

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 

жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға деген 

қажеттілікті қанағаттандыру. 

2. Кадрларды көптілді даярлау. 

3. Дуалды оқыту элементтерін енгізу, кəсіптік 

практиканы ұйымдастыру арқылы практикаға 

бағытталған оқыту.  

4. Кəсіптік құзыреттілікті дамыту мүмкіндігін 

кеңейтетін 2 талап етілетін оқу траекториясы (білім 

алушыны таңдауға) жүзеге асырылады:  

1) информатика мұғалімі, математика жəне физика 

негіздерін оқыту;  

2) информатик-компьютерлендіру жөніндегі менеджер. 

5. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

6. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Ұлттық білім жүйесін жетілдіруге қажетті зерттеушілік 

қабілеттіліктері қалыптасқан, білім беруде аймақтық 

мүдделерді ескере отырып көптілдік ортада оқу үрдісін 

ұйымдастыра алатын информатикадан құзіретті 

педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Өңір үшін қажетті педагогтарды дайындау бойынша 

əлеуметтік тапсырысты орындау. 

2. Білім алушылардың кəсіби жетілуіне жəне өзін-өзі 

жүзеге асыруына уəждемесін қалыптастыру негізінде 

ұлттық жəне халықаралық стандарттардың талаптарына 

сəйкес білім беру сапасын арттыру. 

3. Базалық білімді, негізгі, жалпы кəсіби жəне кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында информатиканы 

оқыту үшін қажетті когнитивтік икемділікті, 

функционалдық сауаттылықты дамыту. 

4. Білім алушылардың білім беруді ақпараттандыру, 

оқыту əдістемесі, инновациялық технологияларды енгізу 



саласында ғылыми-зерттеу жəне эксперименттік 

қызметті ұйымдастыруға жəне өткізуге дайындығын 

қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

1. ұйымдастырушылық қабілетін, көшбасшылық 

қасиеттерін жəне белсенді өмірлік ұстанымын көрсету, 

этикалық жəне құқықтық мінез-құлық нормаларын 

меңгеру; 

2.  информатика бойынша сабақтарды жоспарлау 

жəне өткізу бойынша оқу-əдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру; 

3.  білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере 

отырып, білім беру процесін құрастыру; 

4. коллаборативті орта құру, білім алушыларда 

командада жұмыс істей білуді дамыту, өзіне сенімділік, 

дербестік, қабылданған шешімдер мен қызмет 

нəтижелері үшін жауапкершілік; 

5.  оқу үрдісіне инновациялық педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу; 

6.  информатика бойынша əр түрлі міндеттерді, 

соның ішінде стандартты емес тапсырмаларды шешу 

үшін оқушылардың қызметін жандандыру; 

7.  есептерді компьютерлік моделдеуде пəнаралық 

байланысты қолдану;  

8.  зерттеудің классикалық жəне заманауи əдістерін 

пайдалана отырып, зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

9.  компьютерлік тренажерлерді, электрондық оқу 

ресурстарын қолдану кезінде өзіндік жұмыс дағдыларын 

дамыту; 

10. роботтарды басқару арқылы бағдарламалауды 

іске асыру; 

11. Web-қосымшалардың дизайнына қойылатын 

стандартты білуін көрсету;  

12. оқу бейнесурстарын əзірлеу барысында 

компьютерлік дизайн элементтерін қолдану; 

13. компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру, 

Базалық сандық дағдыларды меңгеру, ақпараттық 

қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы оқушыларды 

компьютерленген қоғамда өмірге дайындау; 

14. компьютерлік жүйелер мен желілер негіздерінің 

базалық білімін меңгеру; 

15. əр түрлі міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен 

бағдарламалар құру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
6В01501 Информатика білім бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  
Педагог. Орта мектеп мұғалімі;  

Педагог. Колледж, лицей оқытушысы. 

Кəсіби қызмет объектісі  

- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржыландырудың 

білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары, жалпы білім беру мектептері, техникалық 

жəне кəсіптік білім беретін оқу орындары;  

- ғылым ұйымдары: информатика, педагогика, 



психология жəне оқыту əдістемесі саласындағы ғылыми, 

ғылыми-зерттеу орталықтары; 

- басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, 

білім департаменттері. 
 

 

 


