
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6B016 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6B016 Гуманитарлық пəндер бойынша мұғалімдерді 

дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В01602 Цифрлы гуманитаристика 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В015 Гуманитарлық пəндер бойынша мұғалімдерді 

дайындау 

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. Білім бакалавры Қазақстандағы бірінші оқу 

зертханасында тарихи деректер базасын модельдеу жəне 

визуализациялау үшін АКТ жəне басқа да жаңа 

құралдарды меңгеруге; тарихи-мəдени мұра объектілерінің 

графикалық бейнелерін компьютерлік өңдеу жəне 

сақтауға, мұрағаттық жəне статистикалық деректерді 

өңдеуге мүмкіндік алады; 

2. ЖОО-да бай тарихи-мəдени мұраны сандық форматта 

сақтау үшін гуманитарлық білім саласындағы деректер 

базасын өңдеудің ақпараттық технологияларын меңгеруге 

жағдай жасалған. 

3. Еңбек нарығында ББ түлектерінің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты ІТ-технологиялар саласында кəсіби білімі мен дағдысы 

бар, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында жəне 

практикалық зерттеу міндеттерін шешу, гуманитарлық 

жəне білім беру салалары үшін зияткерлік жүйелерді 

моделдеу жəне жобалау кезінде оларды педагогикалық 

қызметте қолдануға қабілетті жаңа форматтағы бəсекеге 

қабілетті тарих мұғалімдерін дайындау. 

БББ міндеттері 

 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

тарихты оқыту үшін қажетті негізгі білімді, негізгі, жалпы 

кəсіби жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру, 

когнитивтік икемділікті, функционалдық сауаттылықты 

дамыту. 



2. Педагогикалық жəне əлеуметтік-тарихи үрдістердің 

жүйелі білімін, ІТ – технологиялар саласындағы кəсіби 

дағдыларын меңгеру. 

3. Тарихты оқыту процесінде ІТ-құралдар мен 

педагогикалық тəсілдер жəне технологиялардың көмегімен 

гуманитарлық мазмұнның нақты міндеттерін шешу үшін 

алынған білімді қолданудың практикалық дағдыларын 

меңгеру. 

4. Кейіннен сандық өңдеу үшін гуманитарлық мазмұнды 

талдау жəне құрылымдау қабілеттерін, сондай-ақ оқыту 

процестерінің тиімділігін талдау дағдыларын дамыту. 

5. Сыртқы əлеуметтік-тарихи феномендердің арасында 

ішкі логикалық байланыстарды орнату жəне бұл ақпаратты 

білім алушыларға қолжетімді жəне көрнекі құралдармен 

жеткізу қабілетін дамыту. 

6. Мінез-құлықтың əртүрлі коммуникативтік үлгілерін 

құру жəне талдаудың кəсіби-педагогикалық дағдыларын 

меңгеру. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

1. Барлық кезеңдерде тарих дамуының тұтастығы мен 

үздіксіздігін сипаттайтын негізгі оқиғалардың, 

құбылыстар мен процестердің мəнін түсіну. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында 

педагогикалық қызметтің заңдары, заңдылықтары мен 

принциптерін білу негізінде білім беру процесін 

құрастыру. 

3. Гуманитарлық салада зияткерлік жүйелерді қолдану 

тəсілдерін көрсету. 

4. Кəсіби міндеттерді шешу үшін коммуникацияны 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде құру. 

5. Ұйымдастырушылық қабілетін, көшбасшылық 

қасиеттерін жəне белсенді өмірлік ұстанымын көрсету. 

6. Деректер базасын əзірлеу, əлеуметтік-гуманитарлық 

салада қолданылатын білім беру құралдарын моделдеу. 

7. Білім алушының оқу жетістіктерін əзірленген 

өлшемдерге сəйкес бағалау. 

8. Сыни ойлау тұрғысынан өзінің кəсіби қызметінің 

нəтижелерін ұйымдастыру жəне бағалау. 

9. Жаңа білімді меңгеру деңгейін арттыру үшін 

нəтижелер мен қорытындыларды сандық құралдармен 

ұсына отырып, салыстырмалы талдау жəне əлеуметтік-

тарихи ұқсастықтар жүргізу. 

10. Əр түрлі дереккөздерден (статистикалық деректер, 

бұқаралық ақпарат құралдары, əлеуметтік желілер, тарихи 



құжаттар, тарихнамалық материалдар жəне т.б.) ақпаратты 

бағалау, тарихи үдерістерді, құбылыстар мен оқиғаларды 

өзіндік бағалауды дəлелдеу. 

11. Өзін-өзі реттеу, дамыту, болжау жəне одан əрі 

мақсатты болжау мақсатында педагогикалық, ғылыми-

зерттеу қызметінің нəтижесі мен процесінде рефлексияны 

жүзеге асыру, өзін-өзі бақылау жəне түзету. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: 6В01602 Цифрлық гуманитаристика білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

Лауазымдарының 

тізімі 

- жалпы білім беретін, мамандандырылған, шағын 

жинақталған мектептердің мұғалімі, біліктілікті арттыру 

институтының қызметкері; 

- ғылыми институттардың, IT-зертханалардың ғылыми 

қызметкері; 

- əдістемелік кабинет əдіскері; 

- мектеп директорының орынбасары; 

- мемлекеттік ұйымдарда жəне бұқаралық ақпарат 

құралдарында маман; 

- мұрағат, мұражай қызметкері; 

- мəдени мұраны қорғау саласындағы қызметкер; 

− қоғамдық-бағытталған қызметті жобалау жəне 

ұйымдастыру саласындағы қызметкер. 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

 

меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан, барлық үлгідегі жəне түрдегі орта білім беру 

ұйымы; педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

институты, Ғылыми институттар, мұрағаттар, мұражайлар, 

əкімшілік, педагогикалық жəне тарихи бөлімдер, мəдени-

білім беру орталықтары, этномəдени орталықтар, 

əкімдіктер жанындағы Қазақстан Халқының Кіші 

Ассамблеясы, археологиялық зертханалар; жобалау 

кеңселері. 

 


