
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6B01505 Биология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В013 Биология мұғалімдерін дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру процесін жүзеге асырудың əдістері мен 

тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген жоғары білікті ғылыми-

педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. Ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертхананың, 

биология жəне биотехнология зертханасының, қазіргі 

заманғы жабдықтармен жабдықталған "Шығыс 

Қазақстанның Жемчужины" ғылыми-білім беру кешенінің 

базасында білім беру үдерісі субъектілерінің кəсіби жəне 

зерттеу құзыреттілігін дамыту мүмкіндігі. 

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

4. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Орта білім берудің жаңартылған мазмұнының оқу 

бағдарламаларын, оқытудың жаңа тəсілдерін, 

инновациялық технологияларын жəне жалпы білім беретін 

мектептегі үш мақсат саясатын іске асыруға қабілетті қоғам 

мен мемлекеттің педагогикалық кадрларға қоятын заманауи 

талаптарға жауап беретін жоғары білікті педагог-

биологтарды дайындау. 

БББ міндеттері 1. Халықаралық жəне Ұлттық контекстерде теориялар мен 

тұжырымдамаларды ескере отырып, бітірушілердің білім 

беру, əдіснамалық, зерттеу, технологиялық дайындығын 

қалыптастыру, əлемдік үздік тəжірибелер мен 

инновациялық идеялар негізінде жаһандық хабардарлықты 

қалыптастыру. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, 

түрлі деңгейлерде білім беру қызметін жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін негізгі, жалпы кəсіптік жəне кəсіби 

құзыреттілікті дамыту. 

3. Адамгершілік, этикалық, экологиялық, азаматтық-

құқықтық мəдениетті, парасаттылықты, жалпыадамзаттық 

жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру. 

4. Мəселелерді кешенді көп деңгейлі шешу, командада жəне 

өз бетінше жұмыс істеу, көшбасшылық пен 

коллаборативизмге дайындық дағдыларын жетілдіру. 



БББ оқыту нəтижелері/ Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

1. табиғат жəне əлеуметтік əлемді ғылыми ұғыну мен 

зерделеуді қамтамасыз ететін философия, дінтану жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениет негіздерін білумен 

қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде 

қоршаған ақиқатты бағалау; 

2. кəсіби жəне өзге де міндеттерді шешу үшін 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне 

жазбаша нысанда коммуникация құру; 

3. экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық 

қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсініктерді 

пайдалану; 

4. қоршаған ортаға антропогендік əсерді төмендету жəне 

жеке тұлға мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында өзінің тіршілік əрекетін ұйымдастыру; 

5. білім берудің жаңартылған мазмұны аясында ғылыми-

зерттеу жəне білім беру қызметін жүзеге асыру үшін табиғи 

ғылымның дамуының негізгі заңдарын, заңдылықтары мен 

қазіргі заманғы үрдістерін түсіндіру; 

6. өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамыту, болжау мақсатында 

педагогикалық, ғылыми-зерттеу қызметінің үдерісі мен 

нəтижесін рефлексия, өзін-өзі бақылау жəне түзету; 

7. биологиялық білім мазмұнын жаңарту идеяларын 

ескере отырып, білім беру процесін құрастыру; 

8. Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесінің 

нормативтік-құқықтық базасы негізінде Биологияны оқыту 

үшін оқу жəне əдістемелік құжаттамаларды əзірлеу; 

9. инклюзивті жүйе принциптерін ескере отырып, 

сараланған тəсіл негізінде жаратылыстану ғылымдары 

саласындағы кəсіби қызметті жүзеге асыру; 

10. биология жəне білім беру саласында инновациялық 

идеяларды қолдану, биологияны оқыту үрдісінде сандық, 

білім беру, диагностикалық технологияларды қолдану; 

11. биологиялық экспериментті жоспарлау жəне қою, 

биологиялық үдерістерді талдау, эксперименталды 

деректерді бағалау жəне интерпертациялау əдістері мен 

тəсілдерін пайдалана отырып, биология бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

12. сыни ойлау технологиясын қолдану негізінде 

күрделілігі əр түрлі деңгейдегі, оның ішінде стандартты 

емес биологиялық міндеттерді шешуге үйрету; 

13. биологиялық құбылыстардың мəні мен өзара 

байланысын, олардың табиғаттағы жəне адам өміріндегі 

маңызын талдау; 

14. психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде 

өзінің кəсіби қызметінің кешенді педагогикалық 

мониторингін жүзеге асыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6В01505 Биология 

Лауазымдарының тізімі - биология мұғалімі; 



- аға тəрбиеші, тəрбиеші; 

- аға шебер, шебер, əдіскер, зертханашы (биология 

кабинеті); 

- мектеп ұйымы тəрбиешісінің көмекшісі. 

Кəсіби қызмет объектісі - орта жалпы білім беретін мектептер; 

- техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелері; 

- білім бөлімдері, əкімдік; 

- көгалдандыру жəне экология жөніндегі ұйымдар; 

- ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалар. 

 

 

 


