
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01507 Химия-Биология 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6B01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану пəндері бойынша мұғалімдер даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В01507 Химия-Биология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В012 Химия мұғалімдерін дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының бірегей бəсекелестік 

артықшылықтары: 

1. білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген, біліктілігі жоғары ғылыми-

педагогикалық кадрларға қажеттілікті қанағаттандыру; 

2. білім беру үдерісін жоспарлау жəне ұйымдастыру 

негізіндегі интегративті тəсіл; 

3. жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы; 

4. ЖОО-да түлектердің кəсіби, зерттеу құзыреттілігін 

дамытуға мүмкіндік беретін заманауи зертханалар мен 

ғылыми-білім беру орталықтарының болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Бəсекеге қабілетті, өңір үшін сұранысқа ие, жоғары əлеуметтік 

жəне азаматтық жауапкершілігі бар, білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында кəсіптік қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті химия жəне биология мұғалімдерін 

дайындау. 

БББ міндеттері 1. Білім алушылардың тұлғалық дамуы, жалпы мəдениетін 

қалыптастыру, денсаулығын нығайту, қоғамдағы өмірге 

бейімделуі, кəсіптік өзін-өзі анықтауы жəне шығармашылық 

еңбегі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету. 

2. Əлеуметтік тапсырысқа, еңбек нарығының талаптарына, 

білім берудің əлемдік жəне ұлттық стандарттарына сəйкес 

болашақ химия жəне биология мұғалімдерін сапалы кəсіби 

даярлауды қамтамасыз ету. 

3. Қазіргі заманғы трендтерді ескере отырып, білім 

алушылардың жас жəне жеке ерекшеліктеріне барабар оқыту 

əдістері мен əдістемелерін пайдалана отырып, білім беру 

үдерісін ұйымдастырудың кəсіби құзыреттілігін дамыту. 

4. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, 

мазмұнын, ұйымдастырушылық нысандарын, əдістері мен 

технологияларын жетілдіру.   

5. Білім беру кеңістігіндегі білім мен ғылымның 

интеграциясы. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы:  

- химия, биология, сонымен қатар педагогика мен 

психологияның негізгі ұғымдарын, заңдарын, заңдылықтарын 



жəне теорияларын түсіну; 

- химия жəне биологияны оқытуда оқушылардың 

жаратылыстану-ғылыми жəне функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру үшін əлемнің ғылыми көрінісі туралы 

түсініктерді қолдану; 

- химия мен биологияны оқытуда оқушылардың азаматтық, 

патриоттық, рухани-адамгершілік, этикалық, еңбек, 

экологиялық тəрбиесін ұйымдастыру; 

- білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, кең 

спектрді (əр түрлі) əдістерді, формалар мен құралдарды 

пайдалана отырып, химия жəне биология бойынша Оқу-білім 

беру процесін құрастыру; 

- критериалды бағалау принциптеріне сəйкес білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау; 

- химия жəне биологияны оқытуда оқушылармен жұмыста 

заманауи инновациялық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану; 

- білім беру үдерісінде көптілділік аясында ауызша жəне 

жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасу құру; 

- заттар мен қосылыстардың сапалық жəне сандық құрамын 

анықтау мақсатында химиялық жəне биологиялық талдауын 

жүзеге асыру;  

- химия, биология жəне пəндерді оқыту əдістемесі 

саласындағы зерттеудің классикалық жəне қазіргі заманғы 

əдістерін пайдалана отырып, білім беру үдерісі 

субъектілерінің зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- күрделілігі əртүрлі деңгейдегі эксперименталды жəне есептік 

есептерді, оның ішінде стандартты емес есептерді шешу;; 

- химия жəне биологияның іргелі жəне жеке заңдары туралы 

білімді құрылымдау;  

- өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6В01507 

Химия-Биология 

Лауазымдарының тізімі - химия жəне биология мұғалімі; 

- химия жəне биология оқытушысы; 

- зертханашы химик-биолог. 

Кəсіби қызмет объектісі Меншік нысанына жəне ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру 

ұйымдарындағы барлық үлгідегі жəне түрдегі педагогикалық 

процесс. 

 

 


