
Білім беру бағдарламасының паспорты  
  

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер 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 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. Химия бойынша білім беру процесін жүзеге асырудың 

инновациялық әдістері мен тәсілдерін 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 

кәсіби және зерттеу құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндігі. 
3.  Ақпараттық-инновациялық, IT- SMART-, STEM-
технологияларды қолдана отырып аралас және қашықтықтан білім 

беру жағдайында химияны тереңдетіп оқыту мүмкіндігі. 
4. Жоғары кәсіби профессорлық-оқытушылар құрамы. 
5. Химия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Ғылым академиясының академигі, профессор Е. А. 

Мәмбетқазиевтің ғылыми мектебінің болуы. 
6. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Қоғам мен мемлекет қойған заманауи талаптарға жауап беретін, 
орта білім берудің жаңартылған мазмұнының оқу бағдарламаларын 
іске асыруға, оқытудың жаңа тәсілдерін, инновациялық 
технологияларын және жалпы білім беретін мектепте үш деңгейлік 
саясатын қолдануға қабілетті химия саласында жоғары білікті 
педагог кадрларды даярлау. 

Білім беру 

бағдарламасының 

міндеттері 

1. Білім алушыларда химия саласында кешенді теориялық және 

қолданбалы білімді қалыптастыру, когнитивтік икемділікті, 

функционалдық сауаттылықты, білім берудің жаңартылған 

мазмұны жағдайында химияны оқыту үшін қажетті кәсіби 

құзыреттілікті дамыту. 
2. Азаматтылық, отаншылдық, мультимәдениеттілік, төзімділік, 

табысты өмір сүруге, кәсіби және жеке тұлғалық өзін-өзі жүзеге 

асыруға қажетті сыни және креативті ойлау қабілетін дамыту. 
3. Кәсіптік және өзге де қызметте заманауи технологияларды 

қолдануға бағытталған, заманауи білім беруді жаңғырту 



талаптарына жауап беретін және жаңартылған мазмұнда білім 

алушылардың ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігін 

дамыту. 

Білім беру 

бағдарламасының 

оқыту нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 
1. химияның негізгі ұғымдарын, заңдарын, заңдылықтарын және 

теорияларын түсіну; 
2. химияны оқу кезінде оқушының жаратылыстану-ғылыми және 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін әлемнің 

ғылыми суреті туралы түсініктерді қолдану; 
3. химияны оқытуда оқушылардың азаматтық, патриоттық, рухани-
адамгершілік, этикалық, еңбек, экологиялық тәрбиесін бағалау; 
4. білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, формалар 

мен құралдардың кең спектрін (әр түрлі) пайдалана отырып, химия 

бойынша оқу-білім беру процесін құрастыру; 
5. критериалды бағалау принциптеріне сәйкес білім алушылардың 

оқу жетістіктерін бағалау, өз кәсіби қызметінің нәтижелерін 

бағалау; 
6. жаңартылған мазмұн жағдайында химияны қашықтықтан және 

аралас оқытуда IT технологиялардың заманауи жетістіктерін 

қолдану; 
7. білім беру процесінде көптілділік шеңберінде ауызша және 

жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасу құру; 
8. химиялық пәндерді оқыту кезінде олардың сапалық және сандық 

құрамын анықтау мақсатында заттар мен қосылыстарға химиялық 

талдауды, педагогикалық рефлексияны жүзеге асыру; 
9. ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістері мен 

тәсілдерін, экспериментті жоспарлау мен қоюды, процестерді 

талдауды, эксперименталды деректерді бағалау мен 

интерпретациялауды пайдалана отырып, химия бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 
10. әртүрлі күрделілік деңгейіндегі эксперименталды және есептік 

есептерді шешу, соның ішінде стандартты емес; 
11. химияның іргелі және жеке заңдары мен химиялық 

өндірістердің үлгілері туралы білімді құрылымдау; 
12. ғылым дамуының перспективалық бағыттарын, ғылыми 

білімнің өсу нүктелерін анықтау және зерттеу және практикалық 

міндеттерді қалыптастыру; 
13. 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. 
14. адамдарды қорғау мен қорғаудың оңтайлы жолдарын, қоршаған 

ортаны жақсарту үшін әртүрлі нұсқаларды анықтай отырып, 

тұрмыстық және оқу сипатындағы экологиялық мәселелерді шешу; 
15. өзінің кәсіби қызметінің нәтижелілігін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  
Берілетін дәреже:  6В01504 Химия білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

Лауазымдарының тізімі  
Химия мұғалімі, аға тәрбиеші, тәрбиеші, аға шебер, мастер, 

әдіскер, зертханашы (химия кабинеті), мектеп ұйымы 

тәрбиешісінің көмекшісі, басшының орынбасары және басшы. 



Кәсіби қызмет объектісі  

Білім беру бағдарламасы жалпы білім беретін мектептерде, соның 

ішінде мамандандырылған және шағын жинақты мектептерде, 

техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде, ғылыми – 
зерттеу зертханаларында, тамақ және химия өнеркәсібі 

зертханаларында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 
 
 



Паспорт образовательной программы 
 

Код и классификация 

области образования  6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 
Код и наименование 

образовательной 

программы  
6В01504 Химия 

Группы образовательных 

программ В012 Подготовка учителей химии 

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 педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 

программы образования, владеющих инновационными 

методами и приемами осуществления образовательного 
процесса по химии. 
2. Возможность развития профессиональных и 

исследовательских компетенций обучающихся на базах 

учебных лабораторий вуза, Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования, оснащенных 

современным оборудованием, не имеющим аналогов в 
Республике Казахстан. 
3.  Возможность углубленного изучения химии с 

применением информационно-инновационных технологий в 

условиях смешанного и дистанционного образования. 
4. Высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский состав. 
5. Наличие научной школы Мамбетказиева Е.А. – доктора 

химических наук, академика Национальной академии наук 

Республии Казахстан, профессора. 
6. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров в области химии, отвечающих современным 

требованиям, предъявляемым обществом и государством, 

способных реализовать учебные программы обновленного 

содержания среднего образования, применять новые 

подходы, инновационные технологии обучения и политику 

трехьязычия в общеобразовательной школе. 

Задачи образовательной 

программы 

1. Формирование у обучающихся комплексных 

теоретических и прикладных знаний в области химии, 

развитие когнитивной гибкости, функциональной 

грамотности, профессиональных компетенций, необходимых 

для преподавания химии в условиях обновленного 

содержания образования. 



2. Развитие качеств гражданственности, патриотизма, 

мультикультурности, толерантности, способности к 

критическому и креативному мышлению, необходимых для 

успешной жизнедеятельности, профессиональной и 

личностной самореализации. 
3. Развитие информационно-коммуникационных 

компетенций обучающихся, направленных на использование 

в профессиональной и иной деятельности современных 
технологий, отвечающих требованиям модернизации 

современного образования и обновленного содержания. 

Результаты обучения по 

образовательной 

программы 

По завершении образовательной программы выпускники 

будут способны: 
1. понимать основные понятия, законы, закономерности и 

теории химии;  
2. использовать представления о научной картине мира для 

формирования естественно-научной и функциональной 

грамотности школьника при изучении химии;  
3. оценивать гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, этическое, трудовое, экологическое воспитание 

учащихся при обучении химии; 
4. конструировать учебно-образовательный процесс по 

химии с использованием широкого спектра (различных) 

методов форм и средств с  учетом обновленного содержания 

образования; 
5. оценивать учебные достижения обучающихся в 

соответствии с принципами критериального оценивания, 

оценивать результаты собственной профессионнальной 

деятельности; 
6. применять современные достижения IT технологий в 

дистанционном и смешанном обучении химии в условиях 

обновленного содержания; 
7. выстраивать устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку в рамках полиязычия в образовательном 

процессе; 
8. осуществлять химический анализ веществ и соединений, 

с целью выявления их качественного и количественного 

состава, педагогическую рефлексию при изучении 

химических дисциплин; 
9. организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по химии, используя приемы и методы 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа процессов, 

оценки и интерпретации экспериментальных данных; 
10. решать экспериментальные и расчетные задачи 

различного уровня сложности, в том числе, нестандартные; 
11. структурировать знания о фундаментальных и частных 

законах химии и моделях химических производств; 
12. выявлять перспективные направления развития науки, 

возможные точки роста научного знания и формулировать 

исследовательские и практические задачи; 
13. 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. 
14.решать экологические проблемы бытового и учебного 

характера, определяя оптимальные пути охраны и защиты 

людей, разнообразные варианты для улучшения окружающей 
среды; 
15.оценивать результативность собственной 

профессиональной деятельности. 
Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01504 Химия 

Перечень должностей 

Учитель химии, старший воспитатель, воспитатель, старший 

мастер, мастер, методист, лаборант (кабинет химии), 

помощник воспитателя школьной организации, заместитель 

руководителя и руководитель. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Образовательная программа дает возможность работать в 

общеобразовательных школах, в том числе, 

специализированных и малокомплектных, учреждениях 

технического и профессионального образования, научно – 
исследовательских лабораториях, лабораториях пищевой и 

химической промышленности. 
 
 



The Passport of Education Program  
Education area code and 
classification 6В01 Рedagogical sciences 

Code and classification of 

training areas 6В015 Тeacher training in scientific subjects 

Сode and name of education 

program 6В01504 Chemistry 

Groups of educational 

programs В012 The training of teachers of chemistry 

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. Meeting the needs of highly qualified teaching staff 
with knowledge of the updated education program, owning 
innovative methods and techniques of the educational process 
in chemistry. 
2. The possibility of developing professional and research 
competencies of students on the basis of educational 
laboratories of the University, the National scientific 
laboratory of collective use, equipped with modern equipment 
that has no analogues in the Republic of Kazakhstan. 
3. The possibility of in-depth study of chemistry with the 
use of information and innovative technologies. 
4. Highly professional teaching staff. 
5. Availability of scientific school Mambetkaziev E.A. - 
doctor of chemical sciences, academician of the National 
Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, 
professor. 
6. High demand for graduates in the labor market. 

Profile map of education program 

Purpose of the educational 

program  

Training of highly qualified teachers in the field of chemistry 
who meet modern requirements imposed by society and the 
state, are able to implement educational programs of updated 
content of secondary education, apply new approaches, 
innovative teaching technologies and the policy of 
trilingualism in secondary schools. 

Objective of the educational 

program 

1. Formation of students ' complex theoretical and applied 
knowledge in the field of chemistry, development of cognitive 
flexibility, functional literacy, professional competencies 
necessary for teaching chemistry in the updated content of 
education. 
2. Development of qualities of citizenship, patriotism, 
multiculturalism, tolerance, ability to critical and creative 
thinking necessary for successful life, professional and 
personal self-realization. 
3. Development of information and communication 
competencies of students aimed at the use in professional and 
other activities of modern technologies that meet the 
requirements of modernizing modern education and updated 



content. 

Result of training of the 

educational program 

Upon completion of the educational program, graduates will 
be able to: 
1. understand the basic concepts, laws, laws and theories of 
chemistry; 
2. use ideas about the scientific picture of the world for the 
formation of natural-scientific and functional literacy of 
students in the study of chemistry; 
3. evaluate the civil, Patriotic, spiritual, moral, ethical, labor, 
environmental education of students when teaching chemistry; 
4. design the educational process in chemistry using a wide 
range of (different) methods forms and tools with the updated 
content of education; 
5. evaluate students ' academic achievements in accordance 
with the principles of criteria-based assessment, evaluate the 
results of their own professional activities; 
6. apply modern achievements of IT technologies in distance 
and mixed chemistry education in the conditions of updated 
content; 
7. build oral and written dialogue, monologue, business 
correspondence within the framework of multilingualism in 
the educational process; 
8. perform chemical analysis of substances and compounds in 
order to identify their qualitative and quantitative composition, 
pedagogical reflection in the study of chemical disciplines; 
9. organize research activities of students in chemistry, using 
methods and techniques of research and academic writing, 
planning and setting up experiments, process analysis, 
evaluation and interpretation of experimental data; 
10. solve experimental and computational problems of various 
levels of complexity, including non-standard ones; 
11. structure knowledge about fundamental and particular laws 
of chemistry and models of chemical production; 
12. identify promising areas of scientific development, 
possible points of growth of scientific knowledge and 
formulate research and practical tasks; 
13. independently apply IT, smart and stem technologies, ICTs 
to achieve educational results, including to create their own 
digital educational resources for teaching students in mixed 
and distance learning within the updated content of education. 
14. solve environmental problems of a domestic and 
educational nature, determining the best ways to protect and 
protect people, a variety of options for improving the 
environment; 
15. evaluate the effectiveness of their own professional 
activities. 

Graduate qualification characteristics 

Awarded degree Bachelor of education in education program 6B01504 
Chemistry 

List of posts 
Chemistry teacher, senior teacher, teacher, senior master, 
master, methodist, laboratory assistant (chemistry cabinet), 
assistant teacher of the school organization, deputy head and 



head. 

The object of professional 

activity 

The educational program gives the opportunity to work in 
secondary schools, including specialized and small, 
institutions of technical and vocational education, research 
laboratories, laboratories of food and chemical industry. 

 


