
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6B022  Гуманитарлық ғылымдар   

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В02202 Тарих және цифрлы гуманитаристика 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В034 Тарих және археология  

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім бакалавры Қазақстандағы бірінші оқу зертханасында тарихи деректер 

базасын модельдеу және визуализациялау үшін АКТ және басқа да жаңа құралдарды 

меңгеруге; тарихи-мәдени мұра объектілерінің графикалық бейнелерін компьютерлік 

өңдеу және сақтауға, мұрағаттық және статистикалық деректерді өңдеуге мүмкіндік 

алады; 

2.ЖОО-да бай тарихи-мәдени 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 

БББ мақсаты 

Тарих және IT-технологиялар саласында теориялық және практикалық біліммен 

қаруланған, оны зерттеу міндеттерін шешуде, гуманитарлық сала үшін зияткерлік 

өнімді моделдеу және жобалауда өзінің кәсіби қызметінде қолдана алатын бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында тарихты оқыту үшін қажетті 

негізгі білімді, негізгі, жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, 

когнитивтік икемділікті, функционалдық сауаттылықты дамыту; 

2. Педагогикалық және әлеуметтік-тарихи үрдістердің жүйелі білімін, ІТ – 

технологиялар саласындағы кәсіби дағдыларын меңгеру; 

3. Тарихты оқыту процесінде ІТ-құралдар мен педагогикалық тәсілдер және 

технологиялардың көмегімен гуманитарлық мазмұнның нақты міндеттерін шешу 

үшін алынған білімді қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру; 

4. Кейіннен сандық өңдеу үшін гуманитарлық мазмұнды талдау және құрылымдау 

қабілеттерін, сондай-ақ оқыту процестерінің тиімділігін талдау дағдыларын дамыту; 

5. Сыртқы әлеуметтік-тарихи феномендердің арасында ішкі логикалық 

байланыстарды орнату және бұл ақпаратты білім алушыларға қолжетімді және 

көрнекі құралдармен жеткізу қабілетін дамыту. 

6. Мінез-құлықтың әртүрлі коммуникативтік үлгілерін құру және талдаудың кәсіби-

педагогикалық дағдыларын меңгеру. 

БББ оқыту нәтижелері 

1. Философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық және физикалық 

ерекшеліктері, психологиялық механизмдері, өзін-өзі жетілдіру, тұлғалық өсу 

жолдары туралы білім негізінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық 

құндылықтарды дамыту; 

2. Экономикалық және кәсіпкерлік саласында экологиялық білімді, сонымен қатар 

кәсіби және басқа да міндеттерді шешуде тіршілік ету   қауіпсіздігі бойынша білімді 

пайдалану; құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті, төзімділік пен 

парасаттылықты көрсету; 

3. Академиялық жазудың, ғылыми зерттеулердің, тәжірибені жоспарлау  мен 

орнықтыру, зерттелетін саладағы процестерді талдау, тәжірибелік  деректерді 

бағалау мен интерпретациялау тәсілдері мен әдістерін қолдану; 

4. Тарихи процестер мен құбылыстардың, отандық және жалпы тарихи оқиғалардың 

себептері мен салдарын талдау, тарихи ғылымдарды интеграциялау және саралау 

негізінде олардың сабақтастығы мен өзара байланысын; аймақтардың тарихи 

дамуының негізгі  даму үрдісін анықтау; 

5. Қосалқы тарихи пәндер және олардың тарихи зерттеулердегі рөлі туралы 

теориялық білім және тарих және онымен сабақтас пәндердің теориялық және 

әдіснамалық негізінде әрекет ету; 



6. Тарихи ғылымда, білім беруде және кәсіби қызметте ақпаратты іздеу, сақтау, 

өңдеу, қорғау және тарату бойынша ақпараттық, ІТ технологияларды тиімді қолдану; 

7. Кәсіби қызметте әсіресе Қазақстан аумағындағы мұрағат және мұражай ісінің даму 

тарихы;  мұрағат саласының жұмыс істеуі,  оның құқықтық реттеу мәселелері туралы 

білімді пайдалану; мұрағат дереккөздерімен және мұражай заттарымен жұмыс істей 

білу; 

8. Кәсіби қызметте әсіресе Қазақстан аумағындағы мұрағат және мұражай ісінің даму 

тарихы;  мұрағат саласының жұмыс істеуі,  оның құқықтық реттеу мәселелері туралы 

білімді пайдалану; мұрағат дереккөздерімен және мұражай заттарымен жұмыс істей 

білу.; 

9. Дүние жүзі тарихы және Қазақстан тарихы курсының негізгі мазмұнын талдау; 

отандық тарихты, тарихнама мен деректануды зерттеу саласындағы тарихи ойдың 

шынайылығы, ғылымилығы мен объективтілігі тұрғысынан жетістіктерін талдау; 

10. Өзінің кәсіби қызметінде жаһандық және жергілікті тарихи-мәдени, әлеуметтік-

саяси, демографиялық және конфессиялық процестер туралы білімді қолдану;  

11. Тарих және білім беру саласында инновациялық идеяларды; цифрлық 

гуманитарлық салада салыстырмалы талдау әдістері мен заманауи теорияларды 

қолдана отырып, тарихи оқиғаларды моделдеуде диагностикалық, имитациялық 

технологияларды әзірлеу;  

12. Қазіргі әлемдегі коммуникацияның ерекшеліктерін білуді, әлеуметтік маңызы бар 

мәселелер мен процестерді  талдауды жүзеге асыруды, тарихи-мәдени ойлауды 

меңгеру негізінде мемлекеттік, орыс және шет ел тілдерінде ауызша және жазбаша 

үлгідегі байланысты жүзеге асыру.  

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже: 
6В02202 Тарих және  цифрлық гуманитаристика білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры  

Лауазымдарының тізімі 

- ғылыми және біліктілікті арттыру институтының қызметкері; 

- IT-зертханалардың ғылыми қызметкері;  

- әдістемелік кабинет әдіскері; 

- мемлекеттік ұйымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында маман; 

- мұрағат, мұражай қызметкері; 

- мәдени мұраны қорғау саласындағы қызметкер; 

-қоғамдық-бағытталған қызметті жобалау және ұйымдастыру саласындағы 

қызметкер. 

Кәсіби қызмет объектісі 

меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру 

ұйымдары; педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, ғылыми 

институттар, мұрағаттар, мұражайлар, әкімшілік, педагогикалық және тарихи 

бөлімдер, мәдени-білім беру орталықтары, этномәдени орталықтар, әкімдіктер 

жанындағы Қазақстан Халқының Кіші Ассамблеясы, археологиялық зертханалар; 

жобалау кеңселері. 

 

 


