
              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

6М011400 – «Тарих» мамандығын бітірушілердің құзіреттілік  

 

М О Д Е Л І 

 

1. 6М011400 – Тарих мамандығын бітірушілердің құзіреттілігінің 

ақпараттық көздері  

- Біліктілік пен лауазымдар Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрінің 25 қараша 2010 жылғы №385-ө бұйрығымен бекітілген 

«Басшылар, мамандар және басқа қызметкерлер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығына» сәйкес анықталады. 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 

шілдедегі №338 бұйрығымен бекітілген «Педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына» 

сәйкес анықталады.   

- Академиялық эксперттердің сауалнамасының нәтижелері; 

- Жұмыс берушілердің сауалнамасының нәтижелері  

2. Кәсіби қызмет нысандары: 

6М011400 – Тарих мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлері 

кәсіби қызметінің нысандары: 

- бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер; 

- мамандандырылған мектептер; 

- техникалалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары; 

- жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар болып табылады. 

3. Кәсіби сипаттама: 
6М011400 - Тарих мамандығы бойынша педагогика ғылымдары магистрлерінің 

кәсіби қызмет мазмұны: тарих саласында толыққанды және сапалы жоғары кәсіптік 

білім алуы, педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру және басқару, білім 

алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары, білім берудің 

маңыздылығы, барлық білім беру процесінің білім алушы тұлғаға бағытталуы, оның 

өзін-өзі ашуына өзі-өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау, түрлі педагогикалық 

технологияларды қолдану, білім алушылардың кәсіби бағдарына және өз бетімен білім 

алуына жағдай жасау, педагогикалық қызметті педагогикалық, психологиялық және 

әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру, тарих бойынша білім берудің қазіргі талаптары 

және объективті заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметін жоспарлау болып 

табылады. 

   Құзіреттілігі: 

6М011400- Тарих мамандығы бойынша білім магистрларының құзыреттеріне 

қойылатын талаптар:.  

Түйінді құзыреттерге: 

- қалыптастырушы: педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, 

біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен 

дағдыларын меңгеруі, позитивтіойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар 
жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизге 

бейім болу; 

- жүйелеуші: синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер (жүйелік 

тұрғы, педагогикадағы жүйелік принципі) саласындағы білімдерді меңгеру, 

психологиялық-педагогикалық білімдер бойынша іздену, формализациялау, 

құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық 

болмысты тұтас қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу; 



- зерттеушілік:  гносеология, әдіснама, педагогика және психология 

саласындағы білімдерді меңгеру, ақпараттарды басқару дағдылары мен біліктерінің 

болуы, психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде 

кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлексияға қабілетті болу, 

зерттеу мәдениетін жетілдіруге ұмтылу; 

пәндік құзыреттерге: 
- коммуникативті: қарымқатынас технологиясы, педагогикалық риторика және 

конфликтология, коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеру, 

конструкциялық диалог ауқымындағы біліктері мен дағдыларының болуы, 

көпмәдениетті, көпэтникалы, көпконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтамақтастыққа қабілетті және толерантты болу; 

- технологиялық: педагогикалық инновацияға, педагогикалық технология 

саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық технологияларды пайдалану мен осы 

салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеру, 

жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу, 

ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете білу; 

- бақылаушы: педагогикалық менеджмент саласындағы білімдерді меңгеру, 

педагогикалық мониторингті іске асыру, педагогикалық өлшемдер мен индикаторлар 

жүйесін жасау, бақылаубағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді 

түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі 

бақылауға, әділдікке, ақиқатқа ұмтылу; 

арнайы құзыреттерге: 

- бағдарламалық: пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік 

білімдер жүйесін, нақты әлеуметтік -педагогикалық жағдайды ескере отырып кәсіби 

қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру, 
педагогтың кәсіби парызын ұғыну, педагогикалық қызмет нәтижесіне 

жауапкершілікпен қарау; 

- пәнаралық: педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білімдерді 

меңгеру, педагогикалық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді 

біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік серіктестікке және 

педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу; 

- әлеуметтік: адам құқықтары (білім беру мен баланы қорғау аясындағы 

халықаралық нормативті-құқықты актілер мен Қазақстан  Республикасының 

заңнамалары) саласындағы білімдерді меңгеру, бала құқығы мен мүддесіне қорғау 

біліктері мен дағдыларын меңгеру, кәсіби абырой мен педагог қадыр-қасиетін, сондай-

ақ педагогикалық этика нормаларын сақтау, педагог мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын ұғыну, балалардың азаматтық құқықтарын құрметтеу; 

- дамытушы: заманауи педагогикалық антропология саласындағы білімдерді 

меңгеру, жоғары кәсіби педагогтардың іс-тәжірибелерін оқып-білу, жинақтау, тарату 

және қолдана білуі мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық қызметте жоғары 

мотивацияға ие болу, өз бетімен білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу; 

- креативтік: шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық 

психологиясы саласындағы білімдерді меңгеру, кәсіби қызметті қайта-қарау, білім 
берудегі авторлық жаңашылдық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сыни тұрғысыдан 

ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға қабілетті болу; 

- ұйымдастырушы-әдістемелік: оқу-инструктивті құжаттамалар, білім беру 

саласындағы нормативті-құқықтық құжаттар туралы білімдерді меңгеру, ағымдық оқу-

ұйымдастыру құжаттамаларын (дидактикалық, бақылауөлшеу материалдары және т.б.) 

жетілдіру біліктері мен дағдыларын меңгеру, жоғары орындаушылық тәртібі мен 



ұйымдастырушылық тәртібі мен ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыруға 

қабілетті болу жатады.  

Арнайы: 

Оқыту нәтижелері құзыреттер арқылы көрсетіледі және оқытудың 2 деңгейі 

(магистратура) Дублин дескрипторлары негізінде жобаланады.  

Екінші деңгей дескрипторлары мынадай қабілеттерді: 
- осы саладағы неғұрлым алдыңғы қатарлы элементтерді қоса алғандағы оқыған 

саласы бойынша білімі мен түсінігін көрсету; 

- аталмыш білімдері мен түсінігін кәсіптік деңгейде қолдану; 

- дәйекті тұжырымдау және оқыған саласындағы мәселелерді шешу;  

- әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар 

жасауға қажет ақпараттарды жинау және баға беру; 

- мамандарға, сондай-ақ маман еместерге мәселелер мен шешімдерді, идеялар 

мен ақпараттарды жеткізуді қарастырады. 

Жеке тұлғаны жетілдірудің құзіреттілігі  

Оқыту нәтижелеріне және бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын 

талаптар. 

 Жоғары білім берудің жалпы құзыреттері жалпы білімділікке, әлеуметтік-

этикалық құзыреттерге, экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне, 

арнаулы құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

Жалпы білімділікке қойылатын талаптар 

6М011400- Тарих мамандығы бойынша білім бакалаврының:  

- адамзаттың іс-әрекетінің алуан түрлілігі туралы, рухани құндылықтар мен 

олардың маңызы жайлы, дүниеге деген ғылыми, философиялық және теологиялық 

көзқарасы бойынша түсінігі болуы;  
- қоғам дамуы жайлы: мәдениет пен өркениеттің алуан түрлілігі, әлеуметтік 

тәжірибе түрлері, дүниежүзілік тарихи және мәдени кеңістіктегі Қазақстанның орны 

туралы білімді игеруі; 

- еңбекті ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, ақпараттарды жинау және өңдеу; 

педагогикалық, психологиялық және әдістемелік нормалар мен оқыту және тәрбие 

берудің тәсілдерін, жоғары және орта мектеп бағдарламаларының барлық мәселелері 

бойынша қазіргі ғылыми және оқу материалдарын білуі; 

- әлемдік қауымдастықты тұтастай алғандығы және Қазақстан Республикасына 

қатысты негізгі экономикалық процестер мен бағдарламаларды таңдай білуі;  

- мәдениеттің мәнін, оның адамзат іс-әрекетіндегі маңызын білуі, адамзаттың 

мәдени мұрасы мен мәдени құндылықтар туралы түсінігі болуы; 

- өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында қажет 

ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеруі;  

- өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне, пән аралық 

жобалармен жұмыс істеуге әдістік және психологиялық жағынан дайын болуы;  

- педагогикалық тәжірибесінде жүйелі түрдегі ақпараттарды қолдануды, болып 

жатқан әлеуметтік-тарихи оқиғаларды талдау және қорытындылауды; 

- өзінің кәсіби іс-әрекетінің сипаты мен  әлеуметтік-экономикалық жағдайлар 
өзгерістерінде, оған жылдам көндігу және бейімделуді; 

- қазіргі ақпараттық және білімдік технологияларды қолданып өз бетінше жаңа 

білім қорларын алу; пәнге деген қызығушылығын тудыру және білімді меңгерудің 

жоғары деңгейін қалыптастыру арқылы тілдік құбылыстар мен заңдылықтарды 

жазбаша және ауызша түрде сауатты, әрі дұрыс мағынада жеткізуді; білім беру 

процесінде пәнаралық байланыстар жүйесін қолдануды білуі тиіс. 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге қойылатын талаптар  



Бітірушінің: 

- этикалық және рухани құндылықтар туралы, әлеуметтік тәртіпті реттеудің 

негізгі заңдылықтары және түрлері туралы, биліктің және саяси өмірдің мәні, саяси 

қатынастар мен процестер туралы, қоғам өміріндегі саяси жүйелердің және әр түрлі 

әлеуметтік топтардың рөлі туралы; адамдардың тәртібіндегі, қарым-қатынасындағы 

және қызметіндегі сана-сезімнің рөлі, жеке тұлғаның қалыптасуы туралы түсінігі 
болуы; 

- өркениеттің дамуындағы ғылымның рөлін, ғылым мен техниканың ара 

қатынасын, психиканың негізгі механизмдерін, жеке тұлғаның қалыптасуындағы 

табиғи және жасанды факторлардың ара қатынасын, адамзаттың тіршілік әрекетіндегі 

мәдениеттің рөлін түсінуі; 

- қоғамдық пікірге, салт-дәстүрлерге, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік этикалық құндылықтарды білуі және оларды өзінің кәсіптік қызметінде  

бағдар ретінде алуы, Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін, адам мен 

адамзаттың құқықтары мен бостандықтарын, Қазақстан Республикасының 

заңнамасының және құқықтық жүйесінің негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму 

бағыттарын, адамның салауатты өмір салтының принциптерін білуі;  

- түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағыт ұстана білу, тарихи құндылықтарға 

қатысты мәселелер бойынша өз позициясын білдіру және негіздеу, келісімге келу, өз 

пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу біліктері болуы;  

- этикалық және құқықтық тәртіп нормаларын, психофизикалық қабілеттері мен 

қасиеттерді иеленуді, дамытуды, жетілдіруді және белсендірілуді, денсаулықты 

сақтауды және нығайтуды, командада жұмыс істеу қабілетін, өз көзқарасын дұрыс 

білдіруін, жаңа  шешімдер ұсынуды қамтамасыз ететін практикалық білімдер мен 

дағдыларды меңгеруі; 
- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне толерантты болуы: 

- кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуы тиіс. 

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне қойылатын 

талаптар. 

Бітіруші:  

- экономикалық білім негіздерін меңгеруі және менеджмент, маркетинг, қаржы 

т.б. жөнінде ғылыми түсініктері болуы;  

- қойылатын міндеттерді шешудің әдістерін таңдауда өз көзқарасын дәлелдеу 

және жеткізе білуі;  

- ұйымдастырушылық қабілетінің болуы; 

- экономиканы мемлекеттік жүйелеудің мақсаты мен әдістерін түсінуі және оны 

білуі; 

- Тарих бойынша педагогикалық қызметті ұйымдастыру және басқаруды 

жоспарлаудың заманауи технологияларын меңгеруі тиіс. 

Өспелі динамизм мен белгісіздік өріс алу жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдердің ауысуына, географиялық және әлеуметтік жан-

жақтылыққа дайын болуға қойылатын талаптар. 

Бітірушінің:  
- қазіргі ақпараттық ағымдардан хабардар болуы және әлемдік экономикада 

динамикалы өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейім болуы;  

- кәсіби қызметке байланысты түрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болуы;  

- білім беру нарығы талаптарына сәйкес өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен 

сипатының өзгеруіне кәсіби және психологиялық тұрғыдан дайын болуы;  

- белгісіздік пен тәуекелдік жағдайында экономикалық және ұйымдастыру 

сипатындағы шешімдерді қабылдау дағдыларын меңгеруі.  



- әлеуметтік және экономикалық жағдайлардың, әрі аймақтың іс-әрекеті 

саласында болуы мүмкін өзгерістерге психологиялық жағынан даяр болуы; 

- түрлі физикалық-географиялық, әлеуметтік-экономикалық,  саяси-геогрфиялық 

және мәдени аспектілердің түйінді проблемаларын қазіргі әлемнің серпінді 

дамуындағы кәсіби мәселелермен ұштастыра отырып, шешуді меңгеруі; 

- осы заманғы даму кезеңіндегі білімдік және экономикалық кеңістіктегі 
ғаламдық және аймақтық деңгейлердегі қазіргі интеграциялық процестердің мәні мен 

маңызын түсінуі, өзінің ойын замана талабына сәйкес тұжырымдай білуі; 

- қоршаған нақтылы ортаның өзгерісі жағдайында білім, тәжірибе және дағдылар 

жүйелерінің бейімделуін, білімнің ұлттық үлгісінің жүзеге асырылу жолдары мен 

мәнін білуі тиіс.  

Кәсіби құзыреттерге қойылатын талаптар.  

Бітіруші кәсіби құзыреттер шеңберінде: 

Білімдік(педагогикалық) қызмет саласында: 

- Тарихтың қазіргі жағдайы, оның басқа білім салаларымен өзара байланысы, 

оның даму болашағы мен оқытудың әдістемелік негіздері туралы түсінігі, өзінің 

келешек кәсібінің әлеуметтік маңызын және мәнін түсінуі;  

- аталмыш мамандық пәндеріне сәйкес тарих саласында негізгі түсініктерін, 

заңдылықтары мен әдістерін, және кәсіби іс-әрекетінде туындайтын міндеттерді 

шешуде ғылымның қазіргі жетік, жаңашыл әдістемесінің теориялық және 

қолданбалық аспектілерін меңгеру;  

- Тарихты оқытудың әдістері мен тәсілдерін, сынақ қою және жоспарлауды, 

нәтижелерін талқылау және талдауды, сабақты өткізу және жоспарлауды, 

инновациялық әдіс-тәсілдерді, жаңа технологияларды аударма мәселесін, теориялық 

және тәжірибелік міндеттерді шешуді меңгеру; 
- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану;  

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 

- оқу-тәрбие процесін бақылау, бақылап отырған фактілер мен құбылыстарды 

талдау және олардың себеп-салдар байланыстарын анықтау, олардың дамуын 

болжауы; 

- сынып немесе топ ұжымының ерекшеліктерін, оқушылар немесе студенттердің 

мүдделерін, олардың оқып отырған пәнге қатынасын талдауы; 

- оқу материалын, оқыту құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжауы;  

- өзінің кәсіби әрекетін, оқушылардың оқу әрекетін талдау; 

- баспа және ақпараттық көздерден ғылыми ақпаратты іріктеп алып, сын елегінен 

өткізу арқылы пайдалану; 

- барлық бақыланып және талданып отырған құбылыстарды белгілі теориялық - 

әдіснамалық тұрғысынан түсіндіруі; 

- процесс нәтижелерін анықтайтын негізгі факторларды бөліп көрсетуі;  

- қол жеткен және тиісті нәтижелерді салыстыру, оның белгілі тұжырымдамалық 

негізде даму перспективасын болжауы; 

- ғылыми ақпаратты іріктеу және сын елегінен өткізі отырып пайдалануы; 

- әмбебеап жалпы ғылыми таным әдістерін меңгеру (талдау, жинақтау, индукция, 
дедукция, аналогия, ғылыми болжам, модельдеу және т.б.); 

- күрделі емес әдістемелік эксперементті жоспарлау және өткізуі; 

- зерттеудің дидактикалық тиімді нәтижелерін өзінің кәсіби-педагогикалық 

әрекетіне енгізуі; 

- эксперементтік-зерттеу жұмысының позитивті нәтижелерін баяндама, 

хабарлама, ғылыми мақала, әдістемелік құрал түрінде әдеби рәсімдеу және 

насихаттауы;  



Ұйымдастырушылық - басқару қызметі саласында: 

- оқыту әрекетін жоспарлау барысында Тарихн меңгерудің объективтік 

заңдылықтарын ескеруі; 

- сабақтың нақты мақсаты мен міндеттерін анықтау, оқушылар немесе 

студенттердің ортақ әрекетінің бағдарламасын белгілеуі;  

- нақты сабақтың мақсаты мен түріне сәйкес оқу материалын жоспарлауы;  
- өзінің кәсіби әрекетін тарихты меңгерудің объективтік заңдылықтарын ескеруі; 

- сабақтың нақты мақсаты мен міндеттерін анықтау, оқушылар немесе 

студенттердің ортақ әрекетінің бағдарламасын белгілеуі; 

- нақты сабақтың мақсаты мен түріне сәйкес оқу материалын жоспарлауы;  

- өзінің кәсіби әрекетін тарих пәні мазмұны мен оқу процесін ұйымдастыруға 

қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлауы;  

- өз әрекетін және оқушылар немесе студенттердің әрекетін сабақтың (сабақтар 

топтамасының) белгіленген жоспарын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастыруы; 

- өткізілген және қатысқан сабақ нәтижелерін талдауы; 

- бақылаудың әдістемелік (диагностикалық,  түзетушілік, оқытушылық, 

бақылаушылық) мақсатын анықтауы; 

- бақылау нысанын бөліп көрсету, олардың сол сыныпқа арналған бағдарлама 

деңгейіне сәйкестігін орнатуы ;  

әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласында:: 

- тілдік білім беру тұжырымдамасын білуі;  

оқу-тәрбиелік қызмет саласында : 

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жүйелік, кешендік және сабақтастық принципін 

ескере отырып жоспарлауы;  

- өз пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстың оңтайлы формалары мен әдістерін 
таңдау және қолдануы; 

- оқушылар ұжымымен, сол сыныпта сабақ беретін мұғалімдерден, ата-аналармен 

педагогикалық өзара байланыс орната білуі; 

оқу-технологиялық қызмет саласында: 

- ақпараттық көздерді (мультимедиялық оқыту бағдарламаларын, электронық 

оқулықтарды, ТВ-технологияларды, интернеттік жүйелер) пайдалануы; 

- кейін субкомпетенциялар мен құзыреттерге айналатын интегративтік білімдер 

мен біліктерді меңгеру; 

- жұмыста кездесетін келеңсіз жағдайларды талдау (келеңсіз жағдайларды шешу 

әдісін меңгеру); 

- кәсіби қызметке қатысты тапсырмаларды әзірлеу әдісін меңгеру: (кейс 

технологияларын пайдалану немесе кәсіби мәнді кейс-жағдаяттарды талдау); 

- топтық пікірталас негізінде топтық шешім қабылдау, шығармашылық 

(проблемалық) міндеттерді шешу, жобалау (ізденіс жобасы, талдамалы, 

прогносикалық, шығармашылық жобалар) болып табылады. 

Оқу пәндерінің негізгі циклдері бойынша білімділікке қойылатын талаптар  

Бітіруші: 

БП циклі пәндерін оқу барысында: 
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