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Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

Код и классификация области 

образования  

Education area code and 

classification 

7М015 – Педагогикалық Ғылымдар 

7М015 – Педагогические наук 

7М015 - Pedagogical Sciences 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of 

training areas 

7М015 - Жаратылыстану пəндері бойынша педагогтарды даярлау 

7М015 –Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 

7М015 -Training teachers in science subjects 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и 

наименованиеобразовательно

й программы  

The code and name of education 

program 

7М01501 - Информатика 

7М01501 - Информатика 

7М01501 – Computerscience 

 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

7М015 – Педагогикалық Ғылымдар 

7М015 – Педагогические науки 

7М015 - Pedagogical Sciences 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность 

образовательной программы 

The uniqueness of the 

educational program 

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 .  

 

Программа обучения дает представление обучающимсяо прикладных задачах педагогического менеджмента, о формах 

и технологических приемах управления педагогическими системами, которые направлены на решение учебно-методических задач 

контроля качества обучения, на создание инновационных оценочных средств.  

 

The training program gives students an idea of the applied problems of pedagogical management, the forms and technological methods of 

management of pedagogical systems, which are aimed at solving educational and methodological problems of quality control, the creation of 

innovative evaluation tools . 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы /Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/ Profilemapofeducationprogram 



ББ мақсаты 

ЦельОП 

Objective of EP 

Аймақтықбасымдықтардыескереотырып, инновациялықбілімберуортасынқұруғақабілеттібəсекегеқабілеттіғылыми-

педагогикалықкадрлардыдаярлау.  

Подготовка конкурентоспособных научно-педагогических кадров, обладающих IT-компетенциями на профессиональном уровне и 

способных конструировать инновационную образовательную среду с учетом региональных приоритетов. 

Preparation of pedagogical personnel with capable of constructing an innovative educational environment, taking into account regional priorities 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purposeof EP 

-- педагогикалық процесті жобалау жəне басқару, диагностика, оқу процесінің нəтижелерін болжау мəселелері туралы идеяларды 

қалыптастыратын Ақпараттық технологиялар мен білім беру тоғысында білімді қалыптастыру. 

-мемлекеттік білім беру мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, жоспарлаумен, ұйымдастырумен, басқарумен жəне бақылаумен 

айналысуға мүмкіндік жасау, психологиялық-педагогикалық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу дағдыларын игеру, 

- докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті мəліметтер алу 

 

-формирование знаний на стыке информационных технологий и образования, формирующие представления о проблемах 

проектирования и управления педагогическим процессом, диагностики, прогнозирования результатов процесса обучения. 

- создание возможности заниматься научно-исследовательской работой, планированием, организацией, управлением и 

контролированием в государственных учреждениях образования, приобретения навыков организации и проведения психолого-

педагогических научных исследований,  

- получения необходимого задела для продолжения научной работы в докторантуре 

 

- formation of knowledge at the intersection of information technology and education, forming ideas about the problems of design and 

management of the pedagogical process, diagnostics, forecasting the results of the learning process. 

- creation of opportunities to engage in research, planning, organization, management and control in state educational institutions, acquisition of 

skills in organizing and conducting psychological and pedagogical research, 

- obtaining the necessary Foundation for continuing scientific work in doctoral studies 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

1. Көптілдікадрлардыдаярлаудыескереотырып, 

жоғарыжəнежоғарыоқуорнынанкейінгібілімберубағдарламаларышеңберіндетілдікжəнетілдікемеспəндердіңмазмұнынинтеграциялайды 

2. Елдіңұлттықбасымдықтарынескереотырып, олардыңбірлігіндежалпыадамзаттықжəнеұлттыққұндылықтаржүйесінеқатыстылығынкөрсету 

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. Зерттеудің бастапқы нəтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық басылымдарда жариялау арқылы академиялық жəне кəсіби ортада ғылыми 

пікірталастарға қатысу. 

8. Ақпараттық технологияларды оқыту кезінде оқу-əдістемелік жұмысты, сандық білім беру ресурстарын модельдеу тəсілдерін қолдану 

9. Блум таксономиясына сəйкес диагностика, оқыту сапасының мониторингі бағдарламаларын əзірлеу 

10. Алынған нəтижелерді коммерцияландыру мақсатында желілік технологиялар негізінде білім беру тəжірибесін жақсарту үшін əріптестермен 

кəсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру 

 

1. Интегрировать содержание языковых и неязыковых дисциплин в рамках образовательных программ высшего и послевузовского образования с 

учетом подготовки полиязычных кадров 



2. Проявлять приобщенность к системе общечеловеческих и национальных ценностей в их единстве с учетом национальных приоритетов страны 

3. Применять способы командной работы и профессионального сотрудничества в рамках политики организации образования, толерантно 

воспринимая социальные, культурные и личностные различия 

4. Создавать электронные издания; записи звуковых фрагментов, электронные учебно-методические материалы, Web-квесты, сайты  для создания 

информационно-образовательной среды обучения 

5. Применять формативное оценивание, диалоговое и дифференцированное обучение дисциплинам естественно-математического цикла согласно 

критериям в соответствии с дескрипторами 

6. Разрабатывать программных средств и баз данных при реализации задач обучения инновационной педагогики 

7. Разрабатывать программы диагностики, мониторинга качества обученности в соответствии с таксономией Блума 

8. Участвовать в научных дискуссиях в академической и профессиональной среде путем публикаций исходных результатов исследований в 

академических изданиях разного уровня. 

9. Осуществлять профессиональное взаимодействие с коллегами для улучшения практики образования на основе сетевых технологий в целях 

коммерциализации полученных результатов  

10. Применять  приемы моделирования  учебно-методической работы, цифровых образовательных ресурсов при обучении информационным 

технологиям 

 

1. To Integrate the content of language and non-language disciplines in the educational programs of higher and postgraduate education, taking into 

account the training of multilingual staff 

2. To demonstrate adherence to the system of universal and national values in their unity taking into account the national priorities of the country 

3. To create electronic publications; recording sound fragments, electronic teaching materials, Web-quests, sites for creating an information and 

educational learning environment 

4. To Apply methods of teamwork and professional cooperation within the framework of the educational organization's policy, tolerant of social, cultural 

and personal differences 

5. To apply formative assessment, interactive and differentiated instruction in the disciplines of naturally-mathematical cycle in accordance with the 

criteria in accordance with the descriptors 

6. To develop software and databases for the implementation of the tasks of teaching innovative pedagogy 

7. To develop programs for diagnostics and monitoring the quality of training in accordance with the bloom taxonomy 

8. To Participate in scientific discussions in the academic and professional environment by publishing initial research results in academic publications of 

various levels. 

9. To apply methods of modeling educational and methodical work, digital educational resources when teaching information technologies 

10. To Conduct professional interaction with colleagues to improve the practice of education based on network technologies in order to commercialize the 

results obtained 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

«7М01501 Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі 

магистр педагогическиъ наук по образовательной программе 7М01501 – «Информатика» 

Master of Pedagogic sciences in the educational program «7М01501 Computer science» 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

Перечень должностей 

специалиста  

Listofaspecialist’spositions 

- оқу мекемелерінің ақпараттық ресурстарын басқару жөніндегі əдіскер, 

- Оқу процестерін автоматтандыру жəне кəсіпорындар мен ұйымдардың оқыту сапасының мониторингі жөніндегі маман; 

- Информатика жəне ақпараттық технологиялар оқытушысы, 

- ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білім беру жобалары мен инновациялық педагогикалық технологиялардың 

сарапшысы 



- зерттеу, жобалау институттарында ғылыми қызметкер. 

 

- методист по управлению информационными ресурсами учебных учреждений, 

- Специалист по автоматизации учебных процессов и мониторингу качества обученности предприятий и организаций; 

- Преподаватель информатики и информационных технологий, 

- эксперт образовательных проектов и инновационных педагогических технологий с применением информационных технологий 

- научный сотрудник в исследовательских, проектных институтах. 

- methodologist for managing information resources of educational institutions, 

- Specialist in automation of educational processes and monitoring the quality of training of enterprises and organizations; 

- Teacher of computer science and information technology, 

expert educational projects and innovative educational technologies with the use of information technology 

- research associate in research and design institutes. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

Theobjectofprofessionalactivity 

ақпараттық-коммуникациялық, инновациялық технологияларды пайдаланатын əртүрлі деңгейдегі білім беру мекемелері. 

образовательные учреждения разного уровня, использующие информационно-коммуникационные, инновационные технологии. 

educational institutions of various levels that use information and communication technologies and innovative technologies. 

 


