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БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

МАҚСАТЫ 

Цифрлық деректермен жұмыс істеудің заманауи құралдарын, 

оларды гуманитарлық зерттеулерде қолдану технологияларын, 

мәдени мұраны сандық түрде сақтау әдістерін жетік білетін 

тарих мұғалімдерін оқыту 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 

АЙМАҒЫ 

Оқыту мен тәрбиелеу, сонымен қатар ғылыми қызмет, білім 

беруге байланысты мемлекеттік реттеу 



 

ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛ 

ЕРІ (ОН) 

ОН1 - педагогикалық іс-әрекетте хронологиялық жүйелілік пен құрылымдық 

байланыстағы Қазақстанның жалпы тарихы мен тарихы туралы тарихи білімдерді 

қолданады; 

ОН2 - мәліметтер базасымен және ақпараттық-архивтік жүйелермен жұмыс істейді; 

тарихи-мәдени құбылыс немесе оқиғаның виртуалды цифрлық өнімін (аудио-видео, 

анимация, медиа, «тірі мәтін» және т.б.) құру үшін тарихи ақпаратты талдайды және 

шығармашылық түрде өзгертеді; 

ОН3 - ұлттық білім беру жүйесінің кезек күттірмейтін міндеттеріне сәйкес 

коммуникативті, ақпараттық, құқықтық, экологиялық, кәсіби құзыреттіліктер мен 

оқушылардың электронды құжаттамасын жүргізу негіздерін қалыптастыруға 

бағытталған оқыту процесін имитациялайды; 

ОН4 - студенттердің психикалық, психофизиологиялық дамуының ерекшеліктеріне 

мониторингтік зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді және әртүрлі жас 

деңгейлеріндегі мінез-құлық пен әрекеттерді реттеу үшін нәтижелерді қолданады; 

ОН5- тарихи пәндерді оқыту шеңберінде пәнаралық байланыстар мен оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдана отырып білім беру процесін жобалайды; 

ОН2- дифференциалды және кіріктірілген оқытудың педагогикалық технологиялары, 

дамыта оқыту, құзыреттілікке негізделген оқытудың ерекшеліктері мен ерекшеліктері 

туралы білімді қолданады; 



 

ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(ОН) 

OН7 - студенттердің жас ерекшеліктеріне сәйкес ғылыми-зерттеу және жобалау 
жұмыстарында заманауи цифрлық технологияларды (SMART және STEM 
технологиялары) таңдау; 

OН8 - көпмәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастырады, соның ішінде. желілік 
қоғамдастық, этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның 
әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары 
мен принциптерін ескеру; 

OН9 - отандық және шетелдік тарихнамада және деректануда басшылыққа алынады; 
цифрлық гуманитарлық ғылымдардың ажырамас бөлігі ретінде тарихи информатика 
мен сандық тарихтың қазіргі жағдайы; 

OН10 - тарихшының кәсіби мәселелерін шешу үшін алгоритмдер мен 
бағдарламалауды дамытады, математикалық әдістерді, виртуалды қайта құруды, ГАЖ 
технологиясын және сипаттайтын статистиканың негіздерін қолданады; 

OН11 - белсенді әлеуметтік және әлеуметтік-мәдени өмір сүру үшін өзінің физикалық 
белсенділігі мен денсаулығын сақтайды; тұлғаның дамуы мен кәсіби өсуін таңдайды. 


