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Білім беру бағдарламасының паспорты  

  

Білім беру саласының коды мен жіктелуі 
7M01 - Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 
7M015 - Ғылыми пəндер бойынша мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы  
7M01504 - Химия 

Білім беру бағдарламаларының топтары  
химия пəні мұғалімдерін даярлау 

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі 

1 Білім беру процесінің əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған 

білім беру бағдарламасы туралы білімді жоғары білікті ғылыми-

педагогикалық кадрлардың қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

2 Серіктес жұмыс берушілермен бірлесіп білім беру бағдарламасын 

жобалау. 

3 Оқу процесі субъектілерінің кəсіби жəне ғылыми құзыреттіліктерін 

оның негізінде дамыту мүмкіндігі 

заманауи қондырғылармен жабдықталған. 

4 Жоғары кəсіби оқытушылар құрамы. 

7 Еңбек нарығында түлектерге жоғары сұраныс 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Инновация жəне ғылым мен білімнің тығыз интеграциясы 

қағидаттарына негізделген жаңа формациядағы химиялық білім беру 

саласында жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрамды 

оқытудың жəне білім беру сапасын арттыру 

БББ міндеттері 

 

1. Білім алушыларды заттар мен химиялық құбылыстардың көптүрлілігі 

мен бірлігімен, олардың табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызымен 

таныстыру; - бір-бірімен өзара байланыста химиялық ұғымдар жүйесін 

қалыптастыру; табиғатты тану əдістерімен, жаратылыстану ғылымдары 

үшін ортақ;  

2. Химияға деген қызығушылықты, оның белгілі бір салаларына 

бейімділігін қалыптастыру жəне дамыту; білім, білік, дағды жəне пəндік 

салаларды қалыптастыру; - өмір бойы оқуға ынталандыру.  

3. Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту талаптарына жəне 

жаңартылған мазмұнға жауап беретін оқытудың əдістемелік тəсілдері, 

тəсілдері мен əдістемелерінің кешені ретінде түсінілетін заманауи білім 

беру технологиялары пəндерін оқытуда қолдану. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

 

 Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бітірушілер: 

1. химияны оқытудың заманауи əдіснамалық аспектілерін, физикалық 

жəне химиялық зерттеу əдістерін, жоғары білім беру педагогикасының 

заманауи əдістемесін түсіндіріңіз; 

2. химиялық ғылымдар саласындағы мəселелерді, ғылыми-зерттеу іс-

əрекетінің принциптері, əдістері мен құралдарының жиынтығын 

қолдану арқылы оларды шешу жолдарын анықтау; 

3. химия саласындағы классикалық жəне қазіргі заманғы зерттеу 

əдістерін жəне химияны оқыту əдістерін қолдана отырып, химия 

саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

ынталандырылған; 

4. жоғары жəне орта оқу орындарында химия пəндерін оқытудың 

белсенді əдістері, оқу процесінің ұйымдастырушылық формалары мен 

принциптері, педагогикалық бақылау, ғылыми негіздер мен химиялық 

пəндерді оқыту əдістемесін қолдану; 

5. заттар мен қосылыстардың сапалық жəне сандық құрамын анықтау 

мақсатында химиялық талдау жүргізу; 

6. заманауи ақпараттық білім беру технологияларын қолдана отырып 

жаңа білім алу; 

7. химияның негізгі жəне нақты заңдары мен химия өндірісінің 

модельдері туралы білімді қалыптастыру; 

8. іс қағаздарын мемлекеттік тілде, ұлтаралық қатынас тілінде, шет 

тілінде жүргізеді; 

9. негізгі өндірістік қатынастарды техникалық, қаржылық жəне адами 

факторларды ескере отырып басқарады; 

10. өздерінің кəсіби қызметін жəне кəсіби топтың қызметін жоспарлау 

жəне жүзеге асыру 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  



 

ФП ВКГУ 013-19-01 

Берілетін дəреже:  Білім магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

 

1 Жалпы білім беретін жəне мамандандырылған мектептің оқытушысы, 

техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі оқытушы, жоғары 

білім; 

2 Біліктілікті арттыру институтының 2 қызметкері; 

3 Институттардың, бөлімдердің жəне басқа институттардың ғылыми 

жəне өндірістік зертханаларында химия саласындағы 3 зерттеуші; 

4 əдістемелік кабинеттің əдіскері; 

5 орынбасар, бөлім, мекеме бастығы 

Кəсіби қызмет объектісі  

Меншік түріне жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан 

барлық типтегі жəне орта білім беруді ұйымдастыру; техникалық жəне 

кəсіптік білім беру ұйымдары, жоғары білім беру ұйымдары, 

оқытушылардың біліктілігін арттыру институты, ғылыми орталықтар 

жəне химиялық лабораториялар.. 

 


