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Білім беру 
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Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Оқыту бағдарламасы білім алушыларға педагогикалық менеджменттің 

қолданбалы міндеттері туралы, оқытудың сапасын бақылаудың оқу-əдістемелік 

міндеттерін шешуге, инновациялық бағалау құралдарын құруға бағытталған 

педагогикалық жүйелерді басқарудың нысандары мен технологиялық тəсілдері 

туралы түсінік береді . Магистрантқа оқытудың екі траекториясын таңдауға 

ұсынылады: 1) білім беру сапасының мониторингі ат 2) информатика бойынша 

ғылыми-білім беру процесін ұйымдастыру 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Аймақтық басымдықтарды ескере отырып, инновациялық білім беру ортасын 

құруға қабілетті бəсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.  

 

БББ міндеттері 

 

- педагогикалық үдерісті жобалау жəне басқару, диагностика, оқыту процесінің 

нəтижелерін болжау мəселелері туралы түсініктерді қалыптастыратын 

Ақпараттық технологиялар мен білім беру түйіскен жерінде білімді 

қалыптастыру. 

-мемлекеттік білім беру мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, 

жоспарлаумен, ұйымдастырумен, басқарумен жəне бақылаумен шұғылдануға, 

психологиялық-педагогикалық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік жасау, 

- докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті бөлім алу 

БББ оқыту 

нəтижелері/ 

 

1. Көптілді кадрларды даярлауды ескере отырып, жоғары жəне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары шеңберінде тілдік жəне тілдік емес 

пəндердің мазмұнын интеграциялайды  

2. Елдің ұлттық басымдықтарын ескере отырып, олардың бірлігінде 

жалпыадамзаттық жəне ұлттық құндылықтар жүйесіне қатыстылығын көрсету 

3. Электрондық  оқу-əдістемелік материалдарды, Web-квестерді, ақпараттық-

білім беру ортасын құру үшін сайттарды құру 

4. Білім беру ұйымының саясаты шеңберінде командалық жұмыс жəне кəсіби 

ынтымақтастық тəсілдерін қолдану, əлеуметтік, мəдени жəне тұлғалық 

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып 

5. Дескрипторларға тиісінше өлшемдерге сəйкес  жаратылыстану-

математикалық цикл пəндері бойынша формативті бағалау, диалогтық жəне 

сараланған оқытуды қолдану 

6. Инновациялық педагогиканы оқыту міндеттерін іске асыруда 

бағдарламалық құралдар мен деректер базасын əзірлеу 

7. Блум таксономиясына сəйкес диагностика, оқыту сапасының мониторингі 

бағдарламаларын əзірлеу 

8. Зерттеудің бастапқы нəтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық 

басылымдарда жариялау арқылы академиялық жəне кəсіби ортада ғылыми 

пікірталастарға қатысу. 

9. Ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты, 

сандық білім беру ресурстарын модельдеу тəсілдерін қолдану 

10. Алынған нəтижелерді коммерцияландыру мақсатында желілік 

технологиялар негізінде білім беру тəжірибесін жақсарту үшін əріптестермен 

кəсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
7M01501 – «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика 

ғылымдарының магистрі  



Маман 

лауазымдарының 

тізімі  

 

- оқу мекемелерінің ақпараттық ресурстарын басқару жөніндегі əдіскер, 

- кəсіпорындар мен ұйымдардың оқу үдерістерін автоматтандыру жəне оқыту 

сапасын мониторинг бойынша маман; 

- информатика жəне ақпараттық технологиялар оқытушысы, 

- ақпараттық технологияларды қолдану арқылы білім беру жобалары мен 

инновациялық педагогикалық технологиялардың сарапшысы 

- зерттеу, жобалау институттарындағы ғылыми қызметкер. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен инновациялық 

технологияларды пайдаланатын əр түрлі деңгейдегі білім беру мекемелері. 

 

 

 


