
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 
 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану ғылымдары пәні бойынша мұғалімдерді 

дайындау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

6В01501 Информатика 
 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В011 Информатика мұғалімдерін дайындау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық және 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 әдістері 
мен тәсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру бағдарламасын 
меңгерген жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға деген 
қажеттілікті қанағаттандыру. 
2. Кадрларды көптілді даярлау. 
3. Дуалды оқыту элементтерін енгізу, кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру арқылы практикаға бағытталған оқыту.  
4. Жоғары кәсіби профессор-оқытушылар құрамы. 
5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ 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. 
2. Ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес 

білім беру сапасын арттыру. 
3. Базалық білімді, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, білім 

берудің жаңартылған мазмұны жағдайында информатиканы оқыту 

үшін қажетті когнитивтік икемділікті, функционалдық 

сауаттылықты дамыту. 
4. Білім алушылардың білім беруді ақпараттандыру, оқыту 

әдістемесі, инновациялық технологияларды енгізу саласында 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметті ұйымдастыруға және 

атқаруға дайындығын қалыптастыру. 

БББ оқыту 

нәтижелері/ 
 

1. жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында информатика 
пәнін оқытуда функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 
2. оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалаудың 
әртүрлі стратегияларын қолдану; 



3. оқушылардың жасерекшелік физиологиялық және 
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесіне 
инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу 
4. экономикалық, діни, философиялық, мәдениеттанулық білім, 
кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы ғылыми 
ұсыным негізінде білім алушылардың тұлғалық жетілуіне арналған 
іс-шаралар жоспарын әзірлеу 
5. іргелі кәсіби құзыреттер негізінде тұжырымдамалық 
пайымдауларды тұжырымдау 
6. мектеп математика мен физика курсының іргелі бөлімдерінің 
есептерін шешу 
7. информатика дамуының өзекті салалары бойынша жобалық 
қызмет арқылы білім алушылардың зерттеу жұмысының 
дағдыларын кеңейту 
8. қойылған міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен 
бағдарламаларды әзірлеу 
9. оқушылардың алгоритмдік ойлауын кеңейту үшін 
робототехниканы қолдану 
10. желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін бұлтты 
сервистерді пайдалану; 
11. компьютерлік дизайн талаптарынсақтайотырып, оқу 
мақсатындағы бейнесурстарды әзірлеу 
12. білім алушыларға компьютерлік гигиена ережелерін сақтау 
және компьютерлік технологияларды қауіпсіз пайдалану 
дағдыларын қалыптастыру 
13. кәсіби өзін-өзі жетілдіру үшін өз еңбегінің нәтижелері мен 
үрдістерін талдау 
14. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және 

стем - технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде 

білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және 

қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыларды оқыту үшін өзіндік 

сандық білім беру ресурстарын құру үшін. 
Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  6В01501 Информатика білім бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры  
Лауазымдарының 

тізімі  
 

Педагог. Орта мектеп мұғалімі;  
Педагог. Колледж, лицей оқытушысы.  

Кәсіби қызмет 

объектісі  
 

− мемлекеттікжәнемемлекеттікемесқаржыландырудыңбілімберум

екемелері, мектепкедейінгібілімберуұйымдары, 
жалпыбілімберумектептері, 
техникалықжәнекәсіптікбілімберетіноқуорындары;  
− ғылымұйымдары: информатика, педагогика, 
психологияжәнеоқытуәдістемесісаласындағығылыми, ғылыми-
зерттеуорталықтары; 
− басқаруұйымдары: мемлекеттікбасқаруоргандары, 
білімдепартаменттері. 

 
 
 



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 
 

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

6В01501 Информатика 
 

Группы образовательных 

программ 
В011 Подготовка учителей информатики 
 

Уникальность 

образовательной программы 
 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для 

системы образования региона с учетом современных 

национальных и современных трендов.  
Специфика образовательной программы: 
1. Удовлетворение потребностей в научно-
педагогических кадрах высокой квалификации, 

обладающих знаниями обновленной программы 

образования, владеющих инновационными методами и 

приемами осуществления образовательного процесса. 
2. Полиязычная подготовка кадров. 
3. Практико-ориентированное обучение через 

внедрение элементов дуального обучения, организацию 

профессиональной практики.  
5. Высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский состав. 
6. Высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 
Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы 

Цель ОП 
 

подготовка компетентных педагогических кадров по 

информатике, способных организовать учебный 

процесс в полиязычной среде с учетом региональных 

приоритетов в образовании, обладающих 

исследовательскими навыками для совершенствовнаия 

национальной системы образования 

Задачи ОП 
 

1. Подготовка необходимых учителей для региона. 
2. Повышение качества образования в соответствии с 

национальными и международными стандартами. 
3. Формирование базовых знаний, профессиональной 

компетентности, развитие познавательной гибкости, 

функциональной грамотности, необходимой для 

обучения информатике в контексте обновленного 

содержания образования. 
4. Формирование у студентов готовности к организации 

и проведению научно-практических мероприятий в 

области информатизации образования, методики 

преподавания, внедрения инновационных технологий. 



Результаты обучения по ОП/ 
 

1. формировать функциональную грамотность для 

обучения информатике в условиях обновленного 

содержания образования 
2. применять различные стратегии критериального 

оценивания для достижения целей обучения; 
3. внедрять инновационные педагогические 

технологии в учебный процесс с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей 

учащихся; 
4. разрабатывать план мероприятии для личностного 

совершенствования обучающихся на основе 

экономических, религиозных,  философских, 

культурологических знании, научных представлении о 

менеджменте в профессиональной и общественной 

деятельности 
5. формулировать концептуальные рассуждения на 

базе фундаментальных профессиональных компетенций 
6. решать задачи фундаментальных разделов 

математики и физики школьного курса 
7. расширять исследовательский потенциал 

школьников через проектную деятельность по 

актуальным областям развития информатики; 
8. разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения поставленных задач; 
9. использовать робототехнику для расширения 

алгоритмического мышления обучающихся 
10. использовать облачные сервисы для организации 

сетевого взаимодействия 
11. разрабатывать видеоресурсы учебного 

назначения с соблюдением требований компьютерного 

дизайна 
12. формировать в обучающихся навыки 

соблюдения правил компьютерной гигиены и 

безопасного использования компьютерных технологий  
13. анализировать процессы и результаты 

собственного труда для профессионального 

самосовершенствования 
14. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-
технологии, ИКТ для достижения образовательных 

результатов, в том числе для создания собственных 

цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного 

обучения в рамках обновленного содержания 

образования. 
Квалификационная характеристика выпускника / 

 
Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01501 – Информатика  
Переченьдолжностей 
 

Педагог. Учитель средней школы;  
Педагог. Преподаватель лицея, колледжа  

Объект  профессиональной 

деятельности  
− образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 



 организации образования, общеобразовательные 

школы, учебные заведения технического и 

профессионального образования;  
− организации науки: научные, научно-
исследовательские центры в области информатики, 

педагогики, психологии и методики обучения;  
− организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of training 

areas 6В015 Teacher training in science subjects 

Сodeandnameofeducationprogram 6В01501 Computer Science 

Groupsofeducationalprograms В011 Training of Informatics teachers 

The uniqueness of the educational 

program 

East Kazakhstan state university named after S. 
Amanzholov is a leading university that trains highly 
qualified personnel for the education system of the region 
taking into account modern national and modern trends.  
Specifics of the educational program: 
1. Satisfaction of needs in scientific and pedagogical 
personnel of high qualification possessing knowledge of 
the updated program of education owning innovative 
methods and receptions of implementation of educational 
process. 
2. Multilingual training. 
3. Practice-oriented training through the introduction of 
elements of dual training, the organization of professional 
practice.  
4. Highly professional teaching staff. 
5. High demand for graduates in the labor market. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

training of competent teachers in computer science, able 
to organize the educational process in a multilingual 
environment, taking into account regional priorities in 
education, with research skills to improve the national 
education system 

Purposeof EP 
 

1. Training the necessary teachers for the region. 
2. Improving the quality of education in accordance with 
national and international standards. 
3. The formation of basic knowledge, professional 
competence, the development of cognitive flexibility, 
functional literacy, necessary for teaching computer 
science in the context of the updated content of education. 
4. Formation of students' readiness for organizing and 
conducting scientific and practical activities in the field of 
informatization of education, teaching methods, and the 
introduction of innovative technologies. 

Result of training of EP 

1. literacy for teaching computer science in the 
conditions of updated educational content 

2. to apply different criteria-based assessment strategies 
to achieve learning goals; 

3. to implement innovative pedagogical technologies in 
the educational process taking into account the age 
physiological and psychological characteristics of 
students; 



4. to develop an action plan for personal improvement of 
students based on economic, religious, philosophical, 
cultural knowledge, scientific ideas about 
management in professional and social activities 

5. to formulate a conceptual reasoning on the basis of 
fundamental professional competencies 

6. to solve the problems of the fundamental sections of 
mathematics and physics of the school course 

7. to expand the research potential of schoolchildren 
through project activities in relevant areas of 
Informatics development; 

8. to develop algorithms and programs for solving tasks 
9. to use robotics to expand students ' algorithmic 

thinking; 
10. to use cloud services for the organization of network 

interaction 
11. to develop video resources for educational purposes in 

compliance with the requirements of computer design 
12. to form students ' skills in compliance with the rules 

of computer hygiene and safe use of computer 
technologies 

13. to analyze the processes and results of your own work 
for professional self-improvement 

14. independently apply IT, smart and stem technologies, 
and ICTs to achieve educational results, including 
creating their own digital educational resources for 
teaching students in mixed and distance learning 
within the updated content of education. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of Education in Educational Program 6В01501 
- Computer Science 

Listofposts The teacher. Teacher of secondary school;  
The teacher. Teacher of lyceum, college 

The object of professional activity 

- educational institutions of state and non-state financing, 
pre-school educational organizations, secondary schools, 
educational institutions of technical and vocational 
education;  
- organizations of science: scientific, research centers in 
the field of Informatics, pedagogy, psychology and 
teaching methods;  
- management organizations: state administration bodies, 
education departments. 

 
 
 
 


