
Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ 6В01509 Физика-Информатика 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану пəндері бойынша мұғалімдер даярлау 

 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В01509 Физика-Информатика 

 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В010 Физика мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық əдістері 

мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру бағдарламасын 

меңгерген, біліктілігі жоғары педагогикалық кадрларға қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. Кадрларды көптілді даярлау. 

3. Оқытудың 2 талап етілетін траекториясы іске асырылуда: 

1)" Физика жəне информатиканы оқытудың интеграцияланған 

бағдарламалары"; 2) "көптілді оқытумен Физика жəне 

информатика". 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сəйкес пəнаралық 

байланыстар мен оқытудың инновациялық технологияларын ескере 

отырып, оқу үдерісін құрастыра алатын физика жəне информатика 

бойынша бəсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен білім берудің əлемдік 

стандарттарына сəйкес физика жəне информатика мұғалімдерінің 

сапалы кəсіби даярлығын қамтамасыз ету. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында физика мен 

информатиканы оқыту үшін қажетті базалық білімді, негізгі, жалпы 

кəсіби жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру, когнитивтік 

икемділікті, функционалдық сауаттылықты дамыту. 

3. Білім алушылардың физика, информатика, оқыту əдістемесі, 

инновациялық технологияларды енгізу саласында ғылыми-зерттеу 

жəне эксперименттік қызметті ұйымдастыруға жəне өткізуге 

дайындығын қалыптастыру. 

4. Дене, рухани жəне интеллектуалды өзін-өзі дамыту тəсілдерін 

меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау жəне мінез-құлық 

мəдениетін қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

- физиканың заңдары мен принциптерін, матемаиканы, 

алгоритмдерді жəне бағдарламалау тілдерін, негізгі терминдердің 

мəнін, физика мен информатиканы оқытудың құрылымы мен 

мазмұнын білу жəне түсінуді көрсету; 

- жаңартылған білім беру мазмұнына сəйкес физика мен 

информатиканы оқытудағы білім беру қызметін жоспарлау жəне 

құрастыру; 

- физика ғылымдары, Информатика жəне педагогикалық білім 

саласындағы зерттеулердің өзекті бағыттарын анықтау; 



- экология жəне тіршілік қауіпсіздігі талаптарына сəйкес мінез-

құлық пен қызметті көрсету; 

- оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның ішінде 

ерекше білім беру қажеттіліктерімен, сонымен қатар толеранттық, 

моральдық құндылықтар, үш жақты талаптарды ескере отырып 

оқытуды ұйымдастыру; 

- информатикадан физикалық есептер мен есептерді, соның ішінде 

Эксперименталды, зерттеу, олимпиадалық есептерді шешу 

тəсілдерін жəне əртүрлі бағдарламалау тілдерін қолдану.; 

- физикалық құралдардың жұмыс істеу принциптерін түсіну, 

алгоритмдерді құру, əртүрлі бағдарламалық пакеттердің көмегімен 

деректерді өңдеу ресурстарын құру; 

- барлық деңгейдегі білім беру үрдісінің барлық субъектілерінің 

қызметін талдай отырып, физика мен информатиканы оқытудың 

қазіргі заманғы əдістерін қолдану; 

- оқу үрдісінде моделдеу, құрастыру тəсілдерін, электроника жəне 

микропроцессорлық жүйелер негіздерін, компьютерлік 

модельдеуді, электрондық жүйелік деректерді қолдану; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

- физика, информатика бойынша оқушылардың зерттеу қызметін 

ұйымдастыру; 

– инновациялық ақпараттық-коммуникациялық білім беру 

технологияларын пайдалана отырып физика мен информатиканы 

оқытуда кəсіби шеберлігін көрсету; 

- компьютерлік жүйелерді жобалау жəне енгізу, жұмыста желілік 

ресурстарды, аспаптық бағдарламалық құралдарды пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6В0159 Физика-

Информатика 

Лауазымдарының тізімі Жалпы білім беретін мектептің физика жəне информатика мұғалімі. 

Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының физика жəне 

информатика оқытушысы.  

Білім беру мекемелеріндегі зертханашы. 

Кəсіби қызмет объектісі - жалпы білім беретін мектептер, техникалық жəне кəсіптік білім 

беретін оқу орындары;  

- білім басқармалары (департаменттері). 
 

 

 


