
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01504 – «Химия» 

  

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы  

6В01504 Химия 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В012 Химия 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. Химия бойынша білім беру процесін жүзеге 

асырудың инновациялық əдістері мен тəсілдерін меңгерген, 

жаңартылған білім беру бағдарламасын меңгерген жоғары 

білікті педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. ЖОО-ның оқу зертханалары базасында, ұжымдық 

пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханада білім 

алушылардың кəсіби жəне зерттеу құзыреттіліктерін дамыту 

мүмкіндігі. 

3.  Ақпараттық-инновациялық технологияларды 

қолдана отырып химияны тереңдетіп оқыту мүмкіндігі. 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Химия ғылымдарының докторы, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, 

профессор Е. А. Мəмбетқазиевтің ғылыми мектебінің болуы. 

6. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында химияны 

жоғары кəсіби деңгейде оқытуға, ішкі жəне сыртқы еңбек 

нарығында табысты бəсекеге қабілетті, өңір үшін сұранысқа 

ие білікті мұғалімдерді дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Білім алушыларда химия саласында кешенді теориялық 

жəне қолданбалы білімді қалыптастыру, когнитивтік 

икемділікті, функционалдық сауаттылықты, білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында химияны оқыту үшін 

қажетті кəсіби құзыреттілікті дамыту. 

2. Азаматтылық, отаншылдық, мультимəдениеттілік, 

төзімділік, табысты өмір сүруге, кəсіби жəне жеке тұлғалық 

өзін-өзі жүзеге асыруға қажетті сыни жəне креативті ойлау 

қабілетін дамыту. 

3. Кəсіптік жəне өзге де қызметте заманауи технологияларды 

қолдануға бағытталған, заманауи білім беруді жаңғырту 



талаптарына жауап беретін жəне жаңартылған мазмұнда 

білім алушылардың ақпараттық-коммуникациялық 

құзыреттілігін дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. химияның негізгі ұғымдарын, заңдарын, 

заңдылықтарын жəне теорияларын түсіну;  

2. химияны оқу кезінде білім алушылардың 

жаратылыстану-ғылыми жəне функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру үшін əлемнің ғылыми көрінісі 

туралы түсініктерді қолдану; 

3. химияны оқытуда білім алушылардың азаматтық, 

патриоттық, рухани-адамгершілік, этикалық, еңбек, 

экологиялық тəрбиесін ұйымдастыру;  

4. білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, 

кең спектрлі (əртүрлі) əдістерді, формалар мен құралдарды 

пайдалана отырып, химия бойынша оқу-білім беру процесін 

құрастыру; 

5. олардың сапалық жəне сандық құрамын анықтау 

мақсатында заттар мен қосылыстарға химиялық талдау 

жүргізу; 

6. критериалды бағалау принциптеріне сəйкес білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау; 

7. химияны оқытуда оқушылармен жұмыста заманауи 

инновациялық-коммуникациялық технологияларды қолдану;  

8. білім беру процесінде көптілділік шеңберінде ауызша 

жəне жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасу құру;  

9. химия жəне химияны оқыту əдістемесі саласындағы 

зерттеудің классикалық жəне қазіргі заманғы əдістерін 

пайдалана отырып, білім беру үдерісі субъектілерінің 

зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

10. əртүрлі күрделілік деңгейіндегі эксперименталды 

жəне есептік есептерді шешу, соның ішінде стандартты 

емес;  

11. химияның іргелі жəне жеке заңдары мен химиялық 

өндірістердің үлгілері туралы білімді құрылымдау; 

12. өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6В01504 

Химия 

Лауазымдарының тізімі  

Химия мұғалімі, аға тəрбиеші, тəрбиеші, аға шебер, мастер, 

əдіскер, зертханашы (химия кабинеті), мектеп ұйымы 

тəрбиешісінің көмекшісі, басшының орынбасары жəне 

басшы. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Білім беру бағдарламасы жалпы білім беретін мектептерде, 

соның ішінде мамандандырылған жəне шағын жинақты 

мектептерде, техникалық жəне кəсіптік білім беру 

мекемелерінде, ғылыми – зерттеу зертханаларында, тамақ 

жəне химия өнеркəсібі зертханаларында жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. 

 

 



 


