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Білім беру бағдарламасының паспорты  

  

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В015 Гуманитарлық пəндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В01601 Тарих 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

B015 Гуманитарлық пəндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

ШҚМУ С. Аманжолов-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. 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.  

2. Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

3. Білім беру процесін жүзеге асырудың 

инновациялық əдістері мен тəсілдерін меңгерген, 

жаңартылған білім беру бағдарламасын меңгерген 

жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға 

деген қажеттілікті қанағаттандыру. 

4. Оқу пəндерінің модульдері мазмұнының 

пəнаралық интеграциясы (тарих, демография, 

археология, этнология жəне т.б.), бұл қоғамдық 

сананы, жаңа гуманитарлық білімді жаңғырту 

жағдайында өзекті.  

5. Кəсіби құзыреттілікті дамыту 

мүмкіндіктерін кеңейтетін "Тарих жəне 

демография"; "тарих жəне Өңірлік даму" 2 талап 

етілетін білім беру траекториялары жүзеге 

асырылады; 

6. "Алтайтану" ғылыми-зерттеу орталығы, 
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Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

Археология жəне Мəдени мұра мұражайы, 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігінің Ш. Уəлиханов атындағы Тарих 

жəне этнология институты филиалының 

мамандандырылған кабинеті, заманауи 

жабдықтармен жабдықталған археологиялық 

зерттеулер кабинеті базасында білім беру үдерісі 

субъектілерінің кəсіби жəне зерттеу 

құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндігі. 

7. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар 

құрамы. 

8. Тəжірибелік, зерттеу жəне аналитикалық 

құзыреттілікті дамыту мақсатында жетекші 

археолог-ғалымдардың басшылығымен Шығыс 

Қазақстан облысы халықтарының достық үйі 

жанындағы толеранттылық аймақтық мектебінің 

жəне "Үлкен Алтай əлемі" Халықаралық 

археологиялық жазғы мектебінің жұмысына, 

археологиялық экспедицияларға қатысу 

мүмкіндігі. 

9. Халықаралық деңгейде танылған ЖОО 

ғалымдарының ғылыми мектептерінің болуы. 

10. Ресей цитаталау индексінің деректер 

базасына кіретін Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің "Үлкен Алтай əлемі" журналында 

жобалық жəне зерттеу қызметінің нəтижелерін 

жариялау мүмкіндігі. 

11. Еңбек нарығында түлектердің жоғары 

сұранысқа ие болуы.болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

білім беру мекемелерінде тарих пəнін жоғары 

кəсіби деңгейде оқытуға, ішкі жəне сыртқы еңбек 

нарығында бəсекеге табысты түрде түсуге 

қабілетті, өңір үшін сұранысқа ие мамандарды 

дайындау. 

БББ міндеттері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін 

бітіруші: 

1. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында 



 

 

 

Ф П ВКГУ 013-19-01 

 

тарихты оқытуға қажетті іргелі білімдер, негізгі, 

жалпы кəсіптік жəне кəсіби құзіреттіліктерді де 

қалыптастыру, танымдық икемділік, 

функционалдық сауаттылықты дамыту. 

2. Жағдайға орай (ұлттық менталитет, 

ұйымдастырушылық құрылымдардың типін, 

құқықтық дəстүрлер жəне əлеуметтік ұтқырлық 

ерекшеліктерін ескере отырып) ойлау жəне əрекет 

етуді жетілдіру. 

3. Табысты өмір сүру, өзін кəсіби жəне тұлғалық 

тұрғыда таныту үшін азаматтылық, патриотизмді, 

мультимəденилікті, толеранттылықты, сыни 

тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту. 

4. Қазақстанның тарихи жəне қазіргі дамуының 

негізгі кезеңдері, заңдылықтары мен 

ерекшеліктеріне талдау жасау дағдыларын 

қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 6В01601 – Тарих білім беру бағдарламасы 

аяқталғаннан кейін түлектер қабілетті болады: 

1. жаңартылған білім мазмұнына сəйкес тарихты 

оқытудағы білім беру қызметін жоспарлау жəне 

құрастыру; 

2. жаһандық жəне жекелеген тарихи-мəдени, 

əлеуметтік-саяси, этнодемографиялық үрдістердің 

логикасын ұғыну; 

3. ұйымдастырушылық, көшбасшылық қасиеттер 

мен белсенді өмірлік ұстанымды таныту жəне 

этикалық, құқықтық нормаларын меңгеру; 

4. ынтымақтастық ортаны тудыру қабілетін 

таныту, оқушылардың бойында өзіне деген 

сенімді, жауапкершілікті, өзін-өзі талдауды 

дамыту; 

5. менеджмент туралы ғылыми түсініктерге 

сəйкес басқаруға дайындықты таныту; пайдалану; 

6. кəсіби жəне басқа қызметтерді табысты жүргізу 

үшін, əртүрлі дереккөздерінен (статистикалық 

мəліметтер, бұқаралық-ақпарат құралдары, 

əлеуметтік тораптар, тарихи құжаттардан) 

алынған материалдарды топтастыру жəне 

түсіндіру; 
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7. тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге 

себеп-салдарлық байланыстағы талдауды 

деректік, тарихнамалық жəне этнографиялық 

материалдарға сүйеніп жасау; 

8. диалог, хат алмасу, келіссөздер жүргізу үшін, 

кəсіби міндеттерді шешу үшін мемлекеттік, орыс 

жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 

нысанда коммуникацияны көрсету; 

9. инновациялық ақпараттық-коммуникациялық 

білім беру технологияларын пайдалана отырып  

тарихты оқытудағы жоғары кəсіби шеберлікті 

көрсету; 

10. тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық 

жəне əлемдік тарихтағы жетістіктеріне баға беру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 6В01601 Тарих білім беру бағдарламасы брйынша 

білім беру бакалавры 

Лауазымдарының тізімі Тарих мұғалімі, аға тəрбиеші, тəрбиеші, аға шебер, 

оқытушы, əдіскер, педагог ұйымдастырушы, 

қосымша білім беру педагогы, мектеп ұйымы 

тəрбиешісінің көмекшісі, басшының орынбасары 

жəне басшы, мұражай, мұрағат қызметкерлері. 

Кəсіби қызмет объектісі Білім беру бағдарламасы болашақ мамандарға орта 

мектепте, зияткерлік мектептерде, лицейлерде, 

гимназияларда, мамандандырылған жəне шағын 

жинақты мектептерде, колледждерде, ғылыми-

зерттеу орталықтарында, мұражай, мұрағаттарда, 

мемлекеттік жəне қоғамдық қызметтерде жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді 

 

 


