
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В0152 Физика 

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындықбағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану ғылымдары пəні бойынша 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В0152 Физика 

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 информатика"; 2)"Физика 

жəне математика". 

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 бойынша бəсекеге қабілетті 

педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен білім берудің 

əлемдік стандарттарына сəйкес физика мұғалімдерін 

сапалы кəсіби даярлауды қамтамасыз ету. 

2. Базалық білімді, негізгі, жалпы кəсіби жəне кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында физиканы оқыту 

үшін қажетті когнитивтік икемділікті, функционалдық 

сауаттылықты дамыту. 

3. Білім алушылардың физика, 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: 

- жаңартылған білім беру мазмұны аясында дене пəндері 

курстарын оқытуды жүзеге асыру; 

- өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалау; 

-оқу-тəрбие үрдісіне инновацияны енгізу нəтижелерін 

талдау; 

- физика бойынша Болашақ жəне ағымдағы 

жоспарлауды жүзеге асыру; 

- дене жəне педагогикалық білім саласындағы 

зерттеулердің өзекті бағыттарын анықтау; 



- физикалық процестерді моделдеуді жүзеге асыру; 

- физика бойынша білім алушылардың зерттеу қызметін 

ұйымдастыру; 

- кəсіби қызметте жалпы жəне теоретикалық физиканың 

іргелі бөлімдерінің білімін кəсіби есептерді, соның 

ішінде стандартты емес есептерді шешу үшін 

пайдалану;; 

- дене пəндерін оқыту барысында білім алушыларда 

азаматтық, тұлғалық өзін-өзі жетілдіру, денсаулық 

сақтау жəне басқа да маңызды тұлғалық қасиеттерді 

дамыту; 

-ұйымдастырушылық-басқарушылық сауаттылықты, 

ұйымдастырушылық коммуникативтік, рефлексивті 

құзыреттілікті көрсету; 

- физиканы оқыту саласында жəне басқа салаларда 

педагогикалық қызметте заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану; 

- ой-өрісі кең жəне ойлау мəдениеті бар тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін физикалық пəндер 

(ғылымдар) саласында базалық білімді меңгеру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6В01502 Физика 

Лауазымдарының тізімі Жалпы білім беретін мектептің физика мұғалімі. 

Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 

физика оқытушысы.  

Білім беру мекемелеріндегі зертханашы. 

Кəсіби қызмет объектісі - жалпы білім беретін мектептер, техникалық жəне 

кəсіптік білім беретін оқу орындары;  

- білім басқармалары (департаменттері). 

 

 


