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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. "Алтайтану" ғылыми-зерттеу орталығы, Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің археология жəне мəдени мұра 

мұражайы, Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігінің Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология 

институты филиалының заманауи жабдықтармен жабдықталған 

арнайы кабинеті базасында білім беру үдерісі субъектілерінің 

кəсіби жəне зерттеу құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндігі. 

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

4. Ғылыми-зерттеу қызметінің нəтижелерін Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің "Үлкен Алтай əлемі" 

журналында жариялау мүмкіндігі. 

5. Практикалық-бағдарлы тəсілді жүзеге асыру мақсатында 

жетекші ғалым-археологтардың басшылығымен археологиялық 

қазбалар мен "Үлкен Алтай əлемі" Халықаралық археологиялық 

жазғы мектептерде білім беру үдерісі субъектілерінің қатысуын 

ұйымдастыру. 

6. Түлектердің аймақтық еңбек нарығында жоғары 

сұранысқа ие. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Еңбек нарығында сұранысқа ие, жоғары əлеуметтік жəне 

азаматтық жауапкершілікпен, терең іргелі зерттеулер мен 

ғылыми-практикалық инновациялық əзірлемелерге қабілетті, 

тарих саласында жоғары білікті ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау 

БББ міндеттері 1. Түлектерді іргелі білім беру, əдіснамалық, зерттеу жəне 

технологиялық дайындау, əлемдік үздік тəжірибелер мен 

инновациялық идеялар негізінде жаһандық хабардарлықты 

қалыптастыру. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, түрлі 

деңгейлерде білім беру қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін негізгі, жалпы кəсіптік жəне кəсіби құзыреттілікті 



дамыту. 

3. «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 

адамгершілік, этикалық, экологиялық, азаматтық-құқықтық 

мəдениетті, парасаттылықты, жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-

тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру. 

4. Мəселелерді кешенді көп деңгейлі шешу, командада жəне өз 

бетінше жұмыс істеу, көшбасшылық пен коллаборативизмге 

дайындық дағдыларын жетілдіру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

1. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында ғылыми-зерттеу 

жəне білім беру қызметін жүзеге асыру үшін тарихи-

гуманитарлық білімнің теориялық-əдіснамалық негіздерін, 

ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын 

түсіну. 

2. Кəсіби, қоғамдық жəне өзге де міндеттерді шешу үшін 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 

нысанда коммуникация құру. 

3. Жетістіктерді бағалау үшін өлшемдер мен дескрипторларды 

əзірлеу. 

4. Қазіргі заманғы əдістер мен технологиялар негізінде əлемдік 

үрдістерге сəйкес тарихи зерттеулерді жүзеге асыру. 

5. Инклюзивтіктің қағидаттарын ескере отырып, сараланған 

тəсіл негізінде əртүрлі санаттағы субъектілермен білім беру 

жəне кəсіби қызметті жүзеге асыру. 

6. Өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамыту, болжау жəне болашақты 

жоспарлау мақсатында педагогикалық, ғылыми-зерттеу 

қызметінің нəтижесі мен процесін рефлексиялау, өзін-өзі 

бақылау жəне түзету. 

7. Тарихи дамудың саяси, əлеуметтік-мəдени, экономикалық 

факторларын талдау жəне түсіндіру, өркениеттік 

құрамдастырушы жəне тұлғалық фактордың рөлін сараптау. 

8. Инновациялық идеяларды, бірлескен ортаны қалыптастыру 

тəжірибесін, цифрлық, білім беру, диагностикалық 

технологияларды қолдану тəжірибесін тарату. 

9. Жаһандық, жекелеген тарихи-мəдени, əлеуметтік-саяси, 

этно-демографиялық үрдістердің байланысын жəне барлық 

кезеңдерде тарих дамуының тұтастығы мен үздіксіздігін 

сипаттайтын негізгі оқиғалардың, құбылыстар мен процестердің 

мəнін талдау. 

10. Кəсіби жəне басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін 

əртүрлі дереккөздерінен алынған (статистикалық мəліметтер, 

бұқаралық ақпарат құралдары, əлеуметтік тораптар, тарихи 

құжаттардан) ақпараттарды бағалау. 

11. Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын жəне өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау 

мақсатында тарихи жəне аралас ғылымдардың заманауи өнімі 

ретінде білімін жинақтау 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 7M01601 Тарих оқу бағдарламасы бойынша педагогикалық 

ғылымдар магистрі 

Лауазымдарының тізімі - жалпы білім беретін жəне мамандандырылған мектептің 

мұғалімі, техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде, жоғары 



жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 

оқытушы; 

- біліктілікті арттыру институтының қызметкері; 

- ғылыми институттардың ғылыми қызметкері; 

- əдістемелік кабинет əдіскері; 

- тəжірибелік-эксперименттік жұмыс бойынша мектеп 

директорының орынбасары; 

- ішкі саясат бөлімінің қызметкері; 

- мемлекеттік ұйымдарда жəне бұқаралық ақпарат құралдарында 

жетекші маман; 

- мұрағат, мұражай қызметкері; 

- мəдени мұраны қорғау саласындағы қызметкер. 

Кəсіби қызмет объектісі Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан, барлық үлгідегі жəне түрдегі орта білім беру 

ұйымдары; техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары; 

жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; 

педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, ғылыми 

институттар; мұрағаттар, мұражайлар; əкімшілік, педагогикалық 

жəне тарихи бөлімдер; мəдени-білім беру орталықтары, 

этникалық орталықтар; əкімдіктер жанындағы Қазақстан 

Халқының Кіші Ассамблеясы; археологиялық зертханалар. 

 


