
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Дайындықбағытт

арының коды мен 

жіктелуі 

7М022 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды дайындау  

 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М02202 Тарих 

 

Білім беру 

бағдарламаларын

ыңтоптары 

М053 Тарих және археология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1.Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісі субъектілерінің кәсіби 

және зерттеу құзыреттіліктерін дамыту үшін «Алтайтану» ҒЗО, 

Алтайдың археологиясы мен мәдени мұрасы мұражайы, 

Ш.Уалиханов атындағы  тарих және этнология институты 

филиалының  заманауи жабдықтармен жабдықталған арнайы 

кабинеттермен қамтылған. 

2.Жоғары кәсіби профессорлық-оқытушылар құрамы. 

3.Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ-нің «Үлкен Алтай әлемі» журналына жариялау 

мүмкіндігі. 

4. Білімін «8D02202 Тарих» бойынша докторантурада жалғастыру 

5. Бағдарламаны жүзеге асыру стратегиясындағы ұсынылып отырған 

траекторияның бірегейлігі білім мен практикалық қызметтің осы 

саласында кадрлар даярлау бойынша университеттің жұмыс істеп 

тұрған ғылыми мектебіне, сондай-ақ екі дипломды  білім беруді 

жүзеге асыру мақсатында стратегиялық серіктестермен ұзақ мерзімді 

және тұрақты байланыстарға сүйенеді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Тарих саласында еңбек нарығында сұранысқа ие, көшбасшылық 

қасиеттері мен жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі 

бар, жаһандық сын-қатерлерге бейімделген, кәсіби және әлеуметтік 

маңызы бар проблемаларды жоғары ғылыми-практикалық деңгейде 



шешуге қабілетті жоғары білікті кадрлар даярлау 

БББ міндеттері 

 

1.Тарих пәндерін оқу негізінде бітірушілерге іргелі білім беру, 

әдіснамалық, зерттеушілік даярлау және ЖОО кейінгі білім беру 

жүйесінде алдыңғы қатарлы білімді қалыптастыру; 

2. білім алушыларға болашақ маман ретіндегі жалпы кәсіби, кәсіби 

және әмбебап құзыреттіліктерді қалыптастыру; 

3. экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениет пен 

жалпыадамзаттық, әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

қалыптастыру 

БББ 

оқытунәтижелер

і 

 

1. тарихи-гуманитарлық білімнің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымын түсінеді; 

2. диалог, хат алмасу, келіссөздер жүргізу үшін, кәсіби міндеттерді 

шешу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және 

жазбаша нысанда коммуникацияны көрсетеді; 

3. жоғары мектептің педагогика және психологиялық білімдерін 

ғылыми-педагогикалық қызметте қолданады; 

4. субъектілердің әртүрлі категорияларымен (білім алушылармен, 

біліктілікті арттыру жүйесінің тыңдаушыларымен, клиенттермен, 

еңбек ұжымының мүшелерімен және т.б.) оқу-тәрбие жұмысының 

принциптері, тәсілдері мен құралдары туралы негізгі білімдер 

негізінде жүзеге асырады; 

5.  процестер мен құбылыстарды талдаудың теорияларын, 

тұжырымдамаларын және әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін сын 

тұрғысынан талдайды; 

6. жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этно-

демографиялық үрдістердің байланысын  талдайды; 

7. барлық кезеңдерде тарих дамуының тұтастығы мен үздіксіздігін 

сипаттайтын негізгі оқиғалардың, құбылыстар мен процестердің 

мәнін талдайды; 

8.  тарихи дамудың саяси, әлеуметтік-мәдени, экономикалық 

факторларын талдау және түсіндіру, өркениеттік құрамдастырушы 

және тұлғалық фактордың рөлін  сараптайды; 

9. кәсіби және басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін әртүрлі 

дереккөздерінен алынған (статистикалық мәліметтер, бұқаралық 

ақпарат құралдары, әлеуметтік тораптар, тарихи құжаттардан) 

ақпараттарды бағалайды; 

10. тарихи дереккөздерді және тарихнамалық материалдарды 

бағалайды 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін 

дәреже:  

7М02202 Тарих оқу бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

Лауазымдарын

ың тізімі  

 

-жалпы білім беретінжәне арнайы мектептердің, лицейдің, 

гимназияныңтарих пәні мұғалімі; техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдары, жоғарғы оқу орындарының оқытушысы; 

- біліктілікті арттыру институттарының қызметкері; 

 ғылыми институттардың ғылыми қызметкері; 



 педагогикалық тәрбие және тарихи білім беру кабинетінің әдіскері; 

 мектеп директорының тәжірибелік-эксперимент жұмысы бойынша 

орынбасары; 

 ішкі саясат бөлімінің қызметкері; 

 мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдары саласында 

жетекші маман; 

 мұрағат, мұражай  қызметкері; 

 мәдени мұра қорғау саласының қызметкері 

Кәсіби қызмет 

объектісі  

 

меншік  нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары, техникалық және 

кәсіптік білім беруді ұйымдары, жоғарғы оқу орындары, ғылыми 

институттар, мұрағат, мұражай, әкімшілік, қосымша білім беру 

ұйымдары, біліктілікті арттыру институттары, әдістемелік кабинеттерде,  

мәдени білім беру орталықтары, этникалық орталықтар, ғылыми-зерттеу 

орталықтары,  әкімдіктер жанындағы қазақстан халқының кіші 

ассамблеясы, археологиялық зертханалар 

 

 

 

 


