
 



Бағдарламаның аналитикалық қисыны. Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат. Білім беру бағдарламасы магистранттарға 

отандық тарих пен тарихнамасы, шетелдер тарихы мен тарихнамасы жайлы терең теориялық білімді жəне тəжірибелік дағдыларды бере 

алады. 6М011400-Тарих мамандығының білім беру бағдарламасы Еуропаның біліктіліктің рамасына жəне Дублиндік дискрипторына, 

біліктіліктің Ұлттық рамасына жəне кəсіби қалыптарына сəйкес əзірленген. 

6М011400 - «Тарих» мамандығына білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының негізгі мақсаты болып,  отандық жəне шетелдік 

Тарих ғылымы саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындауда қоғам мен мемлекеттің жеке сұранысына сəйкес, қазіргі кезеңдегі білім  

берудің  алдыңғы қатарлы технологияларын  пайдалана отырып оқыту,  

 

Миссия. Білім беру бағдарламасының миссиясы: отандық жəне əлемдік тарих ғылымы саласында бəсекеге қабілетті, жоғары білікті, 

ұжымда жұмыс жасай алатын, жоғары көшбасшылық қасиеттерге ие мамандарды жаңа үлгіде дайындау.  

 

Пайымдауы. Білім беру бағдарламасының даму жоспарын жүзеге асыру  нəтижесінде 6М011400 - «Тарих» мамандығының түлектері 

негізгі жəне бейіндік мектептер, мамандандырылған мектептер, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, 

жоғары оқу орындары сонымен қатар, педагогикалық жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша білім алады. 

 

 
 

 

 



№ Іс-шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Күтілетін нәтиже 

 1. Білім беру бағдарламасының құрылымын қалыптастыру және жетілдіру 

1 ББ қызметін талдау, мемлекет сұранысын 

қанағаттандыратын, мүдделі тұлғаларды жəне 

білім алушыларды,  жоғары оқу орнының 

бағдарын жəне ББ бағытын талдау. Жұмыс 

берушілер, ата-аналар, магистранттарға анкета 

жүргізу 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М.., эдвайзер Тапалова А.А. 

6М011400 -  «Тарих» ББ 

модулі  (жұмыс берушілер, ата-

аналар, магистранттар 

толтырған анкеталар. 

Анкеталарды талдау, жұмыс 

берушілердің ББ пікірі). 

2 «Әлеуметтік тапсырысты» айқындау – қазіргі 

жағдайда ББ  қажеттілігінің экономикалық 

дамудың  мемлекеттік жəне аймақтық талаптары, 

еңбек нарығында  көрініс табуы 

Жыл сайын 

 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М..,  кураторлар  

Түлектердің жұмысқа 

орналасуы (жұмысқа 

орналасқандығы туралы 

анықтама, жұмыс берушілердің 

түлектерге берген пікірлері, 

ата-аналардың, 

магистранттардың анкеталары) 

3 ББ құрылымының құзіреттілік пен оқу 

нəтижелеріне сəйкестігін анықтау  

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М.., эдвайзер Тапалова А.А. 

6М011400 -  «Тарих» ББ 

картасы  (түлектерге жұмыс 

берушілердің пікірі, ағымдағы 

жəне мемлекеттік емтихан 

нəтижелері) 

 2. ББ мазмұнын дайындау мен жетілдіру 

4 Жұмыс берушілердің талаптарын жəне 

магистранттардың сұраныстары ескере отырып 

элективті пəндер каталогын жасақтау  

Ақпан-наурыз 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М.., эдвайзер Тапалова А.А. 

Оқытушылардың сұраныстары. 

Жұмыс берушілер, ата-аналар, 

магистранттар толтырған 

анкеталар. Анкеталауды 

талдау. 

5   Мамандық шеңберінде қосымша ББ анықтау Жыл сайын 

 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

ПОҚ 

Тарих жəне ӘГП кафедрасы 

отырысының хаттамасы, 

факультет кеңесі отырысының 

хаттамасы 

6 Жұмыс берушілердің ескертулерімен қосымша 

білім бағдарламаларының пəнін анықтау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М.., эдвайзер Тапалова А.А. 

ЭПК, Тарих жəне ӘГП 

кафедрасының отырысының 



Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

ПОҚ 

хаттамасы, факультет кеңесі 

отырысының хаттамасы 

7 ББ практикалық құрамасының жетілуі Жыл сайын 

 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

ПОҚ 

Жаңа практикумдар, практика-

бағдарланған курстар. 

8 ЖОО стратегиясы, ұлттық даму басымдылығына 

сəйкестігін ББ даму бағдарламасына сəйкестігін 

талдау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М.., КӘС жетекшісі  

Комиссия шешімі 

9 Нарық талабын ескере отырып ББ қайта қарау Жыл сайын Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М..,  Тарих жəне ӘГП 

кафедрасының ПОҚ 

6М011400-«Тарих» ББ 

түзетілім, (Тарих жəне ӘГП 

кафедрасы отырысының 

хаттамасы, факультет кеңесі 

отырысының хаттамасы 

 3.Құзіреттілік көзқарас негізінде ББ модульдік құрылымын дайындау мен жетілдіру 

10 ББ модулінің санын айқындау жəне олардың 

құзіреттілік тұрғысынан есепке ала отырып,  

ЕСТS кредиті мен кредит көлемін анықтау.  

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М..,  эдвайзер Тапалова А.А. 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

ПОҚ 

6М011400-«Тарих» мамандығы 

бойынша ББ модульді ЖОЖ 

11 ББ модуліне сəйкес құзіреттілікті анықтау Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М..,  жұмыс берушілер 

ББ картасы 

12 ББ модулі бойынша жұмысқа дайындық 

мақсатында кафедра ПОҚ үшін семинар өткізу 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М. 

Оқыту хаттама 

13 6М011400 – Тарих мамандығы бойынша 

пəндердің модульдік оқыту əдістемесін талдау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., Тарих жəне ӘГП 

кафедрасының ПОҚ 

Әдістемелік нұсқау 

14 Оқытудың практика-бағдарланған оқыту 

формасын енгізу: жобалау, үлгілеу, тренингтер, 

имитациялық сабақтар 

Барлық оқыту 

кезеңінде 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., КӘС жетекшісі 

 

Сабақтарды дайындау, кейстер, 

презентациялар, 

видеожазбалар 

 4.Еуропалық біліктілік шеңбері мен Дублин дескрипторын есепке ала отырып Ұлттық біліктілік шеңбері негізінде пәндер 

мен мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіру 

15 6М011400 – Тарих мамандығы бойынша ПОӘК 

Еуропалық біліктілік шеңбері мен Дублин 

дескрипторын есепке ала отырып, Ұлттық 

біліктілік шеңберін пайдалану 

Жыл сайын 

 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

ПОҚ, берілген ББ шеңберінде 

жұмыс жасайтын басқа 

кафедралардың да ПОҚ 

6М011400 – Тарих мамандығы 

ББ ПОӘК жүйесі, модулі 



 5.Университет ПОҚ, магистранттар, жұмыс берушілердің ұсыныстарын есепке ала отырып элективті пәндер каталогын 

дайындау мен жетілдіру 

16 6М011400 – Тарих мамандығы бойынша ПЭК 

жетілдіру бойынша ұсыныстар алу мақсатында 

ПОҚ мен магистранттардың, жұмыс берушілерді 

анкеталауды өткізу 

Жыл сайын 

 

Университет ОӘК секция 

мүшелері, 6М011400 – Тарих 

ББ ПОҚ 

Анкеталар мен аналитикалық 

анықтама 

17 Университет ПОҚ, магистранттар, жұмыс 

берушілердің ұсыныстарын есепке ала отырып 

ЭПК модулін жасақтау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М. 

Модулді ЭПК 

 6.Магистранттардың жеке жоспарларын құрастыру 

18 Нарық талабы мен сұраныстарын ескере отырып, 

магистранттардың жеке білім траекториясын 

қалыптастыру  

Жыл сайын 

 

 6М011400 – Тарих мамандығы 

бойынша магистранттардың 

ЖОЖ  

 7.Жұмыс оқу жоспарларын дайындау мен жетілдіру 

19 6М011400 – Тарих мамандығы 

магистранттарының жаңа  ЖОЖ мен ЭПК есепке 

ала отырып жұмыс оқу жоспарларын дайындау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М. 

6М011400 – Тарих мамандығы 

ЖОЖ 

20 Пəндердің біртұтас кодировкасын сақтау үшін 

ЖОЖ мен ЭПК бақылау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., эдвайзер, КӘС жетекшісі 

6М011400 – Тарих мамандығы 

бойынша ЖОЖ мен ЭПК 

21 Кредитті технология мен ECTS жүйесін 

қолдануда ББ жұмыс тереңдігін есепке алу  

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., эдвайзер, КӘС жетекшісі 

6М011400 – Тарих мамандығы 

бойынша ББ модулді ЖОЖ 

 8.МӨЖ мен МОӨЖ формасы мен әдісін жетілдіру мен дамыту 

22 6М011400 – Тарих мамандығы бойынша ЭПК 

өзгерістерді есепке ала отырып, МӨЖ мен 

МӨОЖ үшін тапсырмаларды дайындау жəне 

оқытудың зерттеу əдісі мен құзіреттілік тұрғысын 

күшейту 

Жыл сайын 

 

6М011400 – Тарих ББ жүзеге 

асыруға қатысатын ПОҚ  

6М011400 – Тарих бойынша 

ПОӘК, 

МӨЖ мен МӨОЖ 

тапсырмалары мен үлестірмелі 

материалдары 

23 БӨЖ модуліне енген оқыту мазмұнын меңгеру 

кестесін дайындау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., эдвайзер, КӘС жетекшісі, 

6М011400 – «Тарих» ББ жүзеге 

асыруға қатысатын ПОҚ 

БӨЖ модуліне енген оқытудың 

мазмұнын меңгеруін бақылау 

кестесі 

24 МӨЖ үшін бақылаудың жаңа формасын Жыл сайын 6М011400 – «Тарих» ББ жүзеге 6М011400 – «Тарих» ББ МӨЖ 



дайындау  асыруға қатысатын ПОҚ, 

эдвайзер, КӘС жетекшісі 

жəне МОӨЖ арналған 

бақылаудың жаңа формасының 

жүйесі (кафедра оəс 

отырысының хаттамасы) 

25 МОӨЖ өткізудің əдістемесінің инновациялық 

технологиясын енгізу 

Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» ББ жүзеге 

асыруға қатысатын ПОҚ, 

эдвайзер, КӘС жетекшісі 

 6М011400 – «Тарих» ББ 

МОӨЖ өткізу əдістемесіне 

инновациялық технология 

енгізудің қолайлы тəжірибесі  

(əдістемелік мақалалар, 

кафедра оəс отырысының 

хаттамасы) 

 9.Магистранттарді оқу-әдістемелік әдебиеттер мен ақпарат көздерімен қамтамасыз етуді жақсарту 

26 6М011400 – «Тарих» мамандығының ББ оқу-

əдістемелік жəне анықтамалық əдебиеттермен 

қамтамасыз етуге арналған сұранысты рəсімдеу  

Жыл сайын 

 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

меңгерушісі 

Әдебиеттерді алуға сұранысты 

рəсімдеу 

27 Тарих жəне ӘГП кафедрасының сұранысы 

бойынша алынған əдебиеттерді магистранттарға 

презентациясын жасау 

Алыну 

көрсеткішіне 

байланысты 

Зертханашы, ПОҚ Жаңа оқу-əдістемелік əдебиет  

28 Электронды оқулықтарды дайындау Жоспар 

бойынша 

6М011400 – «Тарих» ББ жүзеге 

асыруға қатысатын ПОҚ 

Батыс Қазақстан облысының 

Тарихы бойынша электронды 

оқулық  

29 6М011400 – «Тарих» мамандығының пəндері 

бойынша дəрістер бейнежазбасы 

Жоспар 

бойынша 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

меңгерушісі, 6М011400 – 

«Тарих» ББ жүзеге асыруға 

қатысатын ПОҚ 

6М011400 – «Тарих» ББ ПОҚ 

бейнежазбасы 

30 6М011400 – «Тарих» ББ пəндері бойынша 

кейстер дайындау 

Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» ББ жүзеге 

асыруға қатысатын ПОҚ 

6М011400 – «Тарих» ББ 

пəндері бойынша кейстер 

 10.Магистранттар білімі мен құзіреттерін бағалау формасы мен әдісін жетілдіру (аралық және қорытынды аттестация 

өткізу) 

31 6М011400 – «Тарих» ББ шығармашылық 

тапсырмалар, емтихан билеттері, тестілерді 

дайындау 

Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ ПОҚ, Кафедра 

меңгерушісі 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ тестілер, 

емтихан билеттері, 

шығармашылық тапсырмалар  



32 6М011400 – «Тарих» ББ жаңа дəуір тестілерін 

жасақтау 

Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ ПОҚ, Кафедра 

меңгерушісі, эдвайзер. 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ОЖМБ 

талаптарымен үйлестірілген  

жаңа дəуір тестілері 

33 Мамандықтың пəндері бойынша тестілік 

тапсырмалардың банкін жасақтау 

Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, КӘС жетекшісі  

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы пəндері бойынша 

тестілік тапсырмалардың банкі  

34 Модульді бақылау тапсырмаларын құрастыру Жыл сайын 

 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі  

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы пəндері бойынша 

модульді бақылау 

тапсырмаларын интеграциялау 

(əдістемелік мақалалар, 

кафедра ОӘС отырысының 

хаттамалары) 

35 Мамандықтың пəндері бойынша құзіреттілік пен 

білімді бағалау межелерін дайындау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі, эдвайзер, 

КӘС жетекшісі, 6М011400 – 

«Тарих» мамандығы ББ ПОҚ  

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы пəндері бойынша 

құзіреттілік пен білімді бағалау 

межелерді жаңалау (Кафедра 

ОӘС отырысының 

хаттамалар). 

36 Магистранттардың құзіреттілік пен білімді 

бағалаудың жаңа технологиясын енгізу 

 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі, эдвайзер, 

КӘС жетекшісі, 6М011400 – 

«Тарих» мамандығы ББ ПОҚ 

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы 

магистранттарының 

құзіреттілігі мен білімді 

бағалаудың жаңа 

технологиясын ендіру процесі 

(өзара қатысу журналы, КӘС 

жетекшісінің есебі). 

37 Мамандық бойынша магистрлік диссертациялық  

жұмыстарды бағалау межесін дайындау 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі, эдвайзер, 

КӘС жетекшісі, 6М011400 – 

«Тарих» мамандығы ББ ПОҚ  

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы бойынша 

магистрлік диссертациялық 

жұмысты бағалау межесі 

(Әдістемелік нұсқау) 



 11.ББ дамуын қамтамасыз етуші мамандар потенциалын жетілдіру 

38 6М011400 – «Тарих» мамандығы ББ жүзеге 

асыруға қатысушы кафедра ПОҚ біліктілігін 

арттыру жоспарын құрастыру 

 

Жоспар 

бойынша 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М. 

Тарих жəне ӘГП 

кафедрасының ПОҚ 

біліктілігін арттыру жоспары 

39 Тарих жəне ӘГП кафедрасының əдістемелік 

семинарын ұйымдастыру жəне өткізу 

Жоспар 

бойынша 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

əдістемелік семинар жұмысына 

жауапты 

Тарих жəне ӘГП 

кафедрасының əдістемелік 

семинар отырысының 

хаттамасы мен жұмыс жоспары  

40 Ашық сабақтар өткізу мен 6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ПОҚ шеберлік сабақтарын өткізу  

Жоспар 

бойынша 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., жұмыс берушілер, 

кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М., жұмыс берушілер,  

6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ ПОҚ 

 

Жаңа білім, білік, дағды, 

кəсіптік жəне арнайы 

құзіреттілік (ашық 

сабақтардың талдау хаттамасы, 

бейнефильмдер) 

41 ПОҚ өзара сабаққа қатысу жəне оларды талдау Жоспар 

бойынша 

Тарих жəне ӘГП кафедрасының 

меңгерушісі, 6М011400 – 

«Тарих» мамандығы ББ ПОҚ 

Тəжірибе алмасу процесі, 

кəсіби шеберлікті көтеру (өзара 

сабаққа қатысу журналы) 

 

 12.ББ дамуының материалды-техникалық және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуін жетілдіру 

42 6М011400 – «Тарих» мамандығы ББ жүзеге 

асыруға қажеттілікті алуға өтініш рəсімдеу 

Жыл сайын 

 

Кафедра меңгерушісі Балыкова 

А.М. 

Жаңа құрылғылар 

(материалды-техникалық жəне 

ақпараттық ресурстар алуға 

сұраныс). 

 

 13.Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін жағдайды жақсарту 

43 Тарих жəне ӘГП кафедрасы жанынан ғылыми 

үйірме жұмысын ұйымдастыру 

Жыл сайын 

 

Доцент Боранбаева Б.С. МҒЗЖ магистранттарді тарту 

процесі (6М011400 – «Тарих» 

мамандығы ББ бойынша білім 

алушылардың үйірме 

жұмысының жоспары) 

 



 


