
Білім беру бағдарламасының паспорты  
  

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 
6В015 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  
6В01601 Тарих 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  
B015 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Жоғары білікті, жаңартылған оқу мазмұнын меңгерген, білім беру 

үрдісін жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдеріне ие ғылыми-
педагогикалық кадрларға деген сұранысты қанағаттандыру;  
2. БББ қоғамдық сананы жаңғырту, жаңа гуманитарлық білім 

жағдайында пәнаралық білімдер мамандарын дайындауға (тарих, 

демография, археология, этнология т.б.) бағытталған. 
3. Білім беру үрдісі субъектілерінің кәсіби және зерттеушілік 

құзіреттіліктерін заманауи құрылғылармен жабдықталған «Алтайтану» 

ҒЗО, С.Аманжолов ат. ШҚМУ археология және мәдени мұралар 

мұражайы, Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы, Ж.Ж. Ахмеров 

атындағы цифрлық гуманитаристика кабинеті, заманауи 

құрылғылармен (Квадракоптер Фантом-4, Металл іздеуші PL-2, 
Электромагниттік радар АЭМП-14) жабдықталған археологиялық 

зерттеулер лабораториясы негізінде дамыту мүмкіндіктері;   
4. Тәжірибелік, зерттеу және сараптамалық құзіреттіліктерді дамыту 

мақсатында археологиялық экспедициялар, ШҚО халықтары Достық 

Үйі жанындағы аймақтық Толеранттылық мектебі және «Үлкен Алтай 

Әлемі» халықаралық археологиялық жазғы мектептерге қатысу 

мүмкіндіктері;   
5.  Жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрам, оның ішінде: үш 

ғылым докторының: 1. Қазақстан тарихының деректануы (т.ғ.д. 

Игибаев С.К.), 2. Демографиялық зерттеулер (т.ғ.д. Алексеенко А.Н.), 

3. Қазақстандағы саяси террорлар тарихы мәселелері (т.ғ.д. 

Жанбосинова А.С.) бойынша ғылыми мектептерінің болуы;   
6. Жобалық және зерттеушілік қызмет нәтижелерін С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан «Алтай – түркі 

әлемінің алтын бесігі», «Аманжолов оқулары», «Өлкетану оқулары», 

«Қазақстан және шекаралас аумақтардағы этнодемографиялық 

үрдістер» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялары және  

РИНЦ базасына енетін студенттер мен жас мамандардың Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинақтарында жариялау 

мүмкіндігі; 
7. Білімін магистратурада 7М01601 Тарих педагогикалық және 7М02202 

Тарих ғылыми бағыттағы білім беру бағдарламаларында жалғастыру 

мүмкіндігі;  
8. Түлектердің еңбек нарығында үлкен сұранысқа ие болуы.   

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында білім беру 

мекемелерінде тарих пәнін жоғары кәсіби деңгейде оқытуға, ішкі және 

сыртқы еңбек нарығында бәсекеге табысты түрде түсуге қабілетті, өңір 

үшін сұранысқа ие мамандарды дайындау.  

БББ міндеттері 
1. Жаңартылған  білім мазмұны жағдайында тарихты оқытуға қажетті 

іргелі білімдер, негізгі, жалпы кәсіптік және кәсіби құзіреттіліктерді 

қалыптастыру, танымдық икемділік, функционалдық сауаттылықты 



дамыту.  
2. Жағдайға орай ойлау және әрекет етуді адамгершілік-гуманистік 

принциптер негізінде және ұлттық менталитет ерекшеліктерін ескере 

отырып жетілдіру.  
3. Табысты өмір сүру, өзін кәсіби және тұлғалық тұрғыда таныту үшін 

азаматтылық, патриотизмді, мультимәденилікті, толеранттылықты,  

сыни және креативтік тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту.  
4. Әлем қауымдастығының тарихи және қазіргі дамуының негізгі 

кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктеріне талдау жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 
5. Ғылыми-зерттеушілік және жобалық қызметке қол жеткізу және 

дамыту.  

БББ оқыту нәтижелері 

6В01601 Тарих білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер 

қабілетті болады: 
1. тарихты оқытудағы білім беру қызметін білім берудің жаңартылған 

мазмұнына сәйкес біртұтас педагогикалық үрдіс туралы жүйелі білімді, 

оқыту әдістері, формалары мен құралдарының кең ауқымын қолдана 

отырып құрастыру; 
2. жаһандық және жергілікті тарихи-мәдени, әлеуметтік-мәдени, 

әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық және конфессиялық үрдістерге 

қоғам дамуының объективтік заңдары негізінде сыни баға беру;  
3. тарихтың барлық кезеңдеріндегі дамудың біртұтастығы мен 

үздіксіздігін сипаттайтын негізгі оқиғалар, құбылыстар мен үдерістерге, 

олардың себеп-салдарлық байланысын аша отырып талдау жасау;   
4. кәсіби қызметті көшбасшылық қасиет және этикалық, құқықтық 

мінез-құлық номаларына сәйкес белсенді өмірлік ұстанымды таныта 

отырып ұйымдастыру;    
5. ынтымақтастық ортаны тудыру және оқушылардың бойында өз-өзіне 

сенімділік, жауапкершілік, парасаттылық, сыни тұрғыдан ойлау және 

өзін-өзі талдауды дамыту;  
6. экономикалық білімдерді, менеджмент, маркетинг және қаржы  

жайлы ғылыми түсініктерді патриоттық өмірлік ұстанымды таныта 

отырып кәсіптік және қоғамдық қызметте қолдану;  
7. экология, салауатты өмір салты және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, 

құқықтық мәдениет талаптарына сай белсенді саналы қызметті жүргізу;  
8. ақпарат пен деректерді олардың шынайылығы, идеологиялық 

бағыттылығы және ғылымилық көзқарастары тұрғысында түсіндіру;  
9. саралап оқытуды инклюзивтік білім беру талаптарын ескере, 

төзімділік, моральдық құндылықтар принциптеріне және көптілділік 

талаптарына сүйене отырып ұйымдастыру;  
10. гуманитарлық ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктерді 

ақпараттық, және цифрлық ресурстарды қоса алғандағы заманауи білім 

беру технологияларын қолдана отырып білім берудің барлық 

формаларында пайдалану;  
11. зерттеушілік және тәжірибелік міндеттерді шешу кезінде 

деректемелік, тарихнамалық және этнографиялық  материалдарға 

талдау жасау;  
12. әлемдік тарих пен мәдениеттегі тарихи тұлғалардың рөлі мен 

олардың жетістіктеріне баға беру;  
13. жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық  құндылықтарды 

философиялық білім, және де тұлғаның жан дүниесі мен физикалық 

ерекшеліктері туралы  білімдер негізінде, өзін-өзі дамыту, тұлғалық өсу 

және өзіндік менеджмент жолдары арқылы дамыту;  
14. академиялық жазу, ғылыми зерттеулер, зерттелетін саладағы 



ғылыми-зерттеу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру, алынған 

нәтижелерге баға беру мен түсіндірудің әдістері мен тәсілдерін қолдану. 
15. 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:  
6В01601 Тарих білім беру бағдарламасы бойынша білім беру 

бакалавры 
Салалық біліктілік шеңбері 

бойынша біліктілік деңгейі 
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Лауазымдарының тізімі  

Тарих мұғалімі, аға тәрбиеші, тәрбиеші, аға шебер, оқытушы, әдіскер, 

педагог ұйымдастырушы, қосымша білім беру педагогы, мектеп ұйымы 

тәрбиешісінің көмекшісі, басшының орынбасары және басшы, мұражай, 

мұрағат қызметкерлері. 

Кәсіби қызмет объектісі  

Білім беру бағдарламасы болашақ мамандарға орта мектепте, зияткерлік 

мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, мамандандырылған және 

шағын жинақты мектептерде, колледждерде, ғылыми-зерттеу 

орталықтарында, мұражай, мұрағаттарда, мемлекеттік және қоғамдық 

қызметтерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді 
 

  



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В01 - Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В015 - Подготовка учителей по гуманитарным предметам 

Код и наименование 

образовательной  программы  
6В01601 История 

Группы образовательных 

программ 
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 

Уникальность 

образовательной программы 

1. Удовлетворение потребностей в научно-педагогических кадрах высокой 

квалификации, обладающих знаниями обновленной программы образования, 

владеющих методами и приемами осуществления образовательного процесса. 
2. В условиях модернизации общественного сознания, нового гуманитарного 

знания, ОП направлена на подготовку специалистов междисциплинарных 

знаний (история, демография, археология, этнология и др.). 
3.Возможность развития профессиональных и исследовательских 

компетенций субъектов образовательного процесса на базах НИЦ 

«Алтайтану», музея археологии и культурного наследия Алтая ВКГУ им. 

С.Аманжолова, кабинета цифровой гуманитаристики им. Ж.Ж. Ахмерова, 

лаборатории археологических исследований, оснащенной современными 

оборудованиями; 
4. Возможность участия в археологических экспедициях, в работе 

региональной Школы Толерантности при Доме Дружбы народов ВКО и 

международных археологических летних школах «Мир большого Алтая» под 

руководством ведущих ученых-археологов с целью развития практических, 

исследовательских и аналитических компетенций; 
5. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, среди 

которых 3 доктора наук, имеющих свои научные школы по проблемам: 1. 

Источниковедения истории Казахстана (д.и.н., профессор Игибаев С.К.), 2. 

Демографических исследований (д.и.н. Алексеенко А.Н.), 3. Истории 

политического террора в Казахстане (д.и.н., профессор Жанбосинова А.С.). 
6. Возможность опубликования результатов научно-исследовательской 

деятельности в сборниках регулярно проводимых на базе ВКГУ им. С. 

Аманжолова научно-практических конференций, таких как, Международная 

научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского 

мира» в рамках Программы развития научно-исследовательских работ в сфере 

археологии в Восточно-Казахстанской области; Международная научно-
практическая конференция «Аманжоловские чтения»; Международная 

научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Студенческая наука в условиях формирования единого научного и 

образовательного пространства»; Международная научно-практическая 

конференция «Краеведческие чтения», Международная научно-практическая 

конференция «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях»; 
7. Продолжение учебы в магистратуре в ОП 7М01601 История 

педагогического и 7М02202 История научного направлений; 
8. Высокая востребованность выпускников на  рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентных, востребованных для региона учителей, способных 

на высоком профессиональном уровне преподавать историю в условиях 

обновленного содержания образования, успешно конкурировать на 

внутреннем и внешнем рынке труда. 
Задачи ОП 1. формирование базовых знаний, ключевых,  общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций, развитие когнитивной гибкости, 

функциональной грамотности, необходимых для преподавания истории в 

условиях обновленного содержания образования.  
2. совершенствование умения мыслить и действовать в ситуативном режиме 

на основе нравственно-гуманистических принципов и с учетом особенностей 

национального менталитета.  
3. развитие качеств гражданственности, патриотизма, мультикультурности, 

толерантности, способности к критическому и креативному мышлению, 

необходимых для успешной жизнедеятельности, профессиональной и 

личностной самореализации. 
4. формирование навыков научного анализа основных этапов, 

закономерностей и своеобразия исторического и современного развития 
мирового сообщества. 
5. Приобретение и развитие навыков научо-иссследовательской и проектной 

деятельности. 

Результаты обучения по ОП 

1. конструировать образовательную деятельность в преподавании истории в 

соответствии с обновленным содержанием образования используя системные 

знания о целостном педагогическом процессе, широкого спектра методов, 

форм и средств обучения;  
2. критически оценивать глобальные и локальные историко-культурные, 
социально-политические, этнодемографические и конфессиональные 

процессы исходя из знаний об объективных законах развития общества;  
3. анализировать основные события, явления и процессы, характеризующие 
целостность и непрерывность развития во все периоды истории, устанавливая  

их причинно-следственные связи; 
4. организовывать профессиональную деятельность проявляя лидерские 

качества и активную жизненную позицию в соответствии с этическими, 

правовыми нормами поведения;  
5. формировать коллаборативную среду и развивать у учащихся уверенность 

в себе, ответственность, добропорядочность, критическое мышление и 

самоанализ; 
6. применять экономические знания, научные представления о менеджменте, 
маркетинге и финансах в профессиональной и общественной деятельности и 

личной жизни демонстрируя патриотические жизненные установки; 
7. выстраивать активную осознанную деятельность в соответствии с 

требованиями экологии, здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, правовой культуры; 
8. интерпретировать информацию и источники с точки зрения их 

достоверности, идеологической направленности и научности;  
9. организовывать дифференцированное обучение с учетом требовании 

инклюзивного образования, опираясь на принципы толерантности, 

моральные  ценности и требования полиязычия;  
10. оперировать новыми достижениями в области гуманитарных наук, 
применяя современные образовательные технологии, в том числе 

информационные и цифровые образовательные ресурсы на всех формах 

обучения;   
11. анализировать источниковые, историографические и этнографические  
материалы при решении исследовательских и практических задач; 
12. анализировать роль исторических личностей и их достижения в 

национальной и мировой истории и культуре. 
13. развивать общечеловеческие и социально-личностные ценности на основе 

гуманитарных знаний, а также знаний о психических и физических 

особенностях личности, путях самосовершенствования, личностного роста и 

самоменеджмента; 



14. использовать приемы и методы академического письма, научных 

исследований, планирования и организации научно-исследовательского 

процесса в исследуемой области, оценки и интерпретации полученных 

результатов. 
15. 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 6В01601 История 

Перечень должностей 

Учитель истории, старший воспитатель, воспитатель,  методист, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, помощник воспитателя 

школьной организации, заместитель руководителя и руководитель, работники 

музея и архива. 
Уровень квалификации по 

Отраслевой рамке 

квалификации 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Объект профессиональной 

деятельности  

Образовательная программа дает возможность будущим специалистам 

работать в средней школе, специализированных и малокомплектных школах, 

колледжах, научно – исследовательских центрах, музеях, архивах, на 

государственной и общественной службе. 
 

 
  



The Passport of Education Program 
 

Education area code and 
classification 

6В01 Рedagogical Sciences 

Code and classification of 
training areas 

6В015 - Training of teachers in Humanities 

Сode and name of education 
program 

6В01601 History 

Groups of educational 
programs 

B015 Training of teachers in Humanities 

The uniqueness of the 
educational program 

1. Meeting the needs of highly qualified scientific and pedagogical personnel with 
knowledge of the updated education program, owning the methods and techniques 
of the educational process. 
2. In the context of the modernization of public consciousness, new humanitarian 
knowledge, the EP is aimed at training specialists of interdisciplinary knowledge 
(history, demography, archeology, ethnology, etc.). 
3. The possibility of developing professional and research competencies of the 
subjects of the educational process at the bases of SIC “Altaytanu”, the Museum of 

Archeology and Cultural Heritage of Altai EKSU named after S. Amanzholova, 
Department of the Assembly of the People of Kazakhstan, cabinet of digital 
humanities named after J.J. Akhmerov, a laboratory of archaeological research 
equipped with modern equipment (Quadrocopter Phantom-4, Metal Detector PL-
2, Electromagnetic Radar AEMP-14); 
4. The opportunity to participate in archaeological expeditions, in the work of the 
Regional School of Tolerance at the House of Friendship of Peoples of East 
Kazakhstan region and the international archaeological summer schools “The 

World of the Big Altai” under the guidance of leading archaeological scientists in 

order to develop practical, research and analytical competencies; 
5. Highly professional teaching staff, including 3 doctors of science with their own 
scientific schools on the following problems: 1. Sources of history of Kazakhstan 
(Doctor of Historical Sciences, Professor Igibaev SK), 2. Demographic research 
(Doctor of Sciences A.N. Alekseenko), 3. History of political terror in Kazakhstan 
(Doctor of History, Professor A. Zhanbosinova). 
6. The possibility of publishing the results of research activities in collections 
regularly held on the basis of EKSU. S. Amanzholova of scientific and practical 
conferences, such as the International Scientific and Practical Conference “Altai - 
the Golden Cradle of the Turkic World” as part of the Program for the Development 

of Research Works in the Field of Archeology in the East Kazakhstan Region; 
International scientific-practical conference "Amanzholov readings"; International 
Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Student 
Science in the Formation of a Unified Scientific and Educational Space"; 
International Scientific and Practical Conference "Local Lore Readings", 
International Scientific and Practical Conference "Ethnodemographic Processes in 
Kazakhstan and Neighboring Territories"; 
7. Continuing studies in the magistracy at the OP 7M01601- “History” of the 

pedagogical and 7M02202 - “History” of the scientific field; 
8. High demand for graduates in the labor market. 

Map   of    the   training    profile    within    the    educational    program 

Objective of EP 

The training of competent teachers in demand in the region who are capable of 
teaching history at a high professional level in the conditions of the updated 
educational content, to successfully compete in the domestic and foreign labor 
market. 

Purpose  of  EP 
1. the formation of basic knowledge, key, general professional and professional 
competencies, the development of cognitive flexibility, functional literacy, 



necessary for teaching history in the context of updated educational content. 
2. improving the ability to think and act in situational mode on the basis of moral 
and humanistic principles and taking into account the peculiarities of the national 
mentality. 
3. development of the qualities of citizenship, patriotism, multiculturalism, 
tolerance, the ability to critical and creative thinking, necessary for successful life, 
professional and personal self-realization. 
4. the formation of the skills of scientific analysis of the main stages, patterns and 
identity of the historical and modern development of the world community. 
5. Acquisition and development of skills of scientific research and design activities. 

Result of training of EP 

The graduate of the educational program 6В01601 – «History»  masters the 
following key competences in the application of their professional knowledge and 
skills in the context of updated educational content: 
1. to design educational activities in the teaching of history in accordance with the 
updated content of education using system knowledge about the holistic 
pedagogical process, a wide range of methods, forms and teaching aids; 
2. to critically assess global and local historical-cultural, socio-political, 
ethnodemographic and religious processes based on knowledge of the objective 
laws of social development;  
3. to analyze the main events, phenomena and processes characterizing the integrity 
and 
continuity of development during all periods of history, establishing their causal-
investigative connections; 
4. create a collaborative environment and develop students' self-confidence, 
responsibility, integrity, critical thinking and introspection; 
5. to create a collaborative environment and develop self-confidence in students, 
responsibility, critical thinking and self-analysis;  
6. apply economic knowledge, scientific ideas about management, marketing and 
finance in professional and social activities and personal life, demonstrating 
patriotic attitudes; 
7. to build an active conscious activity in accordance with the requirements of 
ecology, a healthy lifestyle and life safety, legal culture; 
8. to interpret information and sources in terms of their reliability, ideological 
orientation and scientificity; 
9. to organize differentiated training taking into account the requirement of inclusive 
education, based on the principles of tolerance, moral values and the requirements 
of multilingualism; 
10. to operate with new achievements in the field of the humanities, using modern 
educational technologies, including information and digital educational resources 
in all forms of training; 
11. to analyze source, historiographic and ethnographic materials in solving 
research and practical problems; 
12. to analyze the role of  historical personalities and their achievements in the 
national and international context of world history and culture; 
13. to develop universal and socio-personal values based on humanitarian 
knowledge, as well as knowledge about the mental and physical characteristics of a 
person, ways of self-improvement, personal growth and self-management; 
14. use the techniques and methods of academic writing, research, planning and 
organization of the research process in the field of study, evaluation and 
interpretation of the results. 
15. 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 the educational program 6B01601 History 

Level of qualification in the 
Industry frame of 
qualifications 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

List of posts 
History teacher, senior educator, educator, teacher, Methodist, teacher organizer, 
teacher of additional education, assistant teacher of the school organization, Deputy 
head and head, Museum and archive workers. 

The object of professional 
activity 

The educational program enables future professionals to work in secondary schools, 
intellectual schools, lyceums, gymnasiums, specialized and small schools, colleges, 
research centers, museums, archives, public and public service. 

 
 
 
  



 


