
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 
6В015 Жаратылыстану ғылымдары пәні бойынша 

мұғалімдерді дайындау 
Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  6В01502 Физика 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптары В010   Физика мұғалімін даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті-қазіргі заманғы ұлттық 

және қазіргі заманғы трендтерді ескере отырып, 
аймақтың білім беру жүйесі үшін жоғары білікті 

кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші жоғары 

оқу орны. Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 
 1. Білім беру процесін жүзеге асырудың 

инновациялық әдістері мен тәсілдерін меңгерген, 

жаңартылған білім беру бағдарламасын меңгерген, 

біліктілігі жоғары педагогикалық кадрларға 

қажеттілікті қанағаттандыру. 
2. Жоғары кәсіби профессор-оқытушылар құрамы.  
3. ББ-да ағылшын тілінде дайындық қамтылған . 
4. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы.  
5. Қазіргі заманғы, соның ішінде сандық 

технологияларды пайдалана отырып оқыту 
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

Жаңартылған білім беру аясында физика және 
физиканы оқыту әдістемесі бойынша бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлау, ғылыми-
педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттер 
мен мәселелерді шығармашылықпен шеше алатын 
жаңа формациядағы білікті маманды, педагогты 
қалыптастыру. 

БББ міндеттері 
 

1.болашақ физика  мұғалімдерін қоғамның әлеуметтік 

тапсырысы мен білім берудің әлемдік стандарттарына 

сәйкес сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету; 
2.жалпы білім беретін мектептерде болашақ физика 

мұғалімдерін ағылшын тілде және физиканы оқыту 

әдістемесін дайындау; 
3.болашақ физика мұғалімдерінің құзыреттілігін 

қалыптастыру: әлеуметтік мәдени, тілдік 

(коммуникативтік), жаратылыстану-математикалық, 

кәсіби, мамандықтың іргелі негіздері және оқыту 

технологиялары саласында; 
4.дене, рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту 

тәсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, 

ойлау және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру. 
 



БББ оқыту нәтижелері 
 

1.Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең тұлғаны 

қалыптастыра алатындай  физикалық пәндерден 

(ғылымдардан) базалық білімді қолдана  алады;     
2.Математикалық есептерді шешу үшін мониторингтік 

зерттеулердің нәтижелерін пайдалана отырып, 

мониторингтік зерттеулер жүргізу; 
3Физикалық пәндерді оқыту барысында білім 

алушылардын  жеке ерекшеліктерін ескеруге 

бағытталған белгілі  педагогикалық технологияларды 

қолдана отырып, оқу мақсатына сәйкес жүргізе алады;  
4. Физиканы  және математиканы оқытуда  әртүрлі 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана алады; 
5. Шет тілін оқытудың заманауи құралдары мен 

технологияларын дамыта отырып, көптілді білім 

берудің педагогикалық мониторингінің әдістері, 

құралдары, рәсімдерінің принциптерін пысықтап 

көрсетіп қолдана алады; 
6. Кәсіби қызметте жалпы және теориялық физиканың 

іргелі бөлімдерін, кәсіби есептерді шешуге, оның 

ішінде стандартты емес есептерді шешуді біледі; 
7. Физикалық  процестерді модельдеу, сонымен қатар 

қойылған міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен 

бағдарламаларды әзірлеу; 
8. Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды 

бағалаудың әртүрлі стратегияларын қолдану; 
9. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін 

диагностикалау нәтижелерін талдау,  оқу-тәрбие 

үрдісіне енгізілген инновациялардың  нәтижелерін 

талдай алады; 
10. Білім беру ресурстарын, соның ішінде цифрлық 

білім беру ресурстарын кәсіптік қызметте дамыту 

принциптері мен әдістерін қолдана отырып білім 

алушылардың  физика пәнінен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыра алады; 
11. Білімалушылардың  оқу және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазудың әдістері мен әдістерін қолдану, 

эксперимент жоспарлау және құру, процестерді талдау, 

эксперименттік деректерді бағалау және 

интерпретациялау кезінде олардың кәсіби қызметі мен 

нәтижелерін бағалай алады; 
12. Әртүрлі ақпараттық ресурстар және компьютерлік 

дизайнды сақтай отырып видеоресурстар әзірлеу; 
13. Экономикалық, діни, философиялық, 

мәдениеттанулық білім, кәсіби және қоғамдық 

қызметтегі менеджмент туралы ғылыми көзқарас 

негізінде білімалушылардың тұлғалық жетілуі үшін, 

оның ішінде өмірді, мәдениетті, қоршаған ортаны 

сақтау үшін еркіндік пен жауапкершілікті 

қалыптастыруға іс-шаралар жоспарын әзірлеп 

орындауға; 



14. Оқу үрдісінде отансүйгіштікке, төзімділікке және 

еліміздің дәстүрлеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу 

сияқты негізгі міндеттерді қолдану; 
15. Білім берудің жаңартылған мазмұнына, 

инклюзивті білім беру теориясына сәйкес, сондай-ақ 

қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана 

отырып,  Физика пәнін  оқытудағы оқу қызметін 

жоспарлау және құрастыру; 
16. Жаңартылған білім мазмұнын ескере отырып, 

аралас және қашықтықтан білім беру нәтижелеріне 

қол жеткізу үшін заманауи IT технологияларды 

қолдану; 
 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  
Берілетін дәреже:  
 

6В01502 Физика білім бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  
 

Педагог. Орта мектеп мұғалімі;  
Педагог. Колледж, лицей оқытушысы.  
 

Кәсіби қызмет объектісі 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес 

қаржыландырудың білім беру мекемелері, мектепке 

дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, 

гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік 

білім беру оқу орындары; 
- ғылым ұйымдары: физика, Педагогика, Психология 

және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-
зерттеу орталықтары; 
- басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, 

білім департаменттері; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 
Код и наименование 

образовательной программы  
 

6В01502 Физика 
 

Группы образовательных 

программ В010 Подготовка учителей физики 

Уникальность 

образовательной программы 
 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для 

системы образования региона с учетом современных 

национальных и современных трендов. Специфика 

образовательной программы:  
1. Удовлетворение потребностей в педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса. 
2. Высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский состав.  
3. На этой ОП обеспечена подготовка кадров на 

английском языке.  
4. Высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 
5. Обучение с использованием современных, в том 

числе, цифровых технологий. 
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 
 

Подготовка всесторонне образованных, 

конкурентоспособных специалистов, владеющих 

фундаментальными знаниями и практическими навыками 

физики и преподавания физики в рамках обновления 

содержания образования, способного творчески решать 

научно-педагогические, производственно-
технологические задачи и проблемы. 

Задачи ОП 
 

 
1.обеспечение качественной профессиональной 

подготовки будущих учителей физики в соответствие с 

социальным заказом общества и мировыми стандартами 

образования; 
2.подготовка будущих учителей на английском языке и 

методики преподавания физики в общеобразовательных 

школах; 
3.формирование компетенций у будущих учителей 

физики: социальнокультурных, языковых 

(коммуникативных), естественно-математических, 



профессиональных, в области фундаментальных основ 

специальности и технологий обучения; 
4.освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Результаты обучения по ОП 
 

1. Применять  полученные базовые знания в области 

физических дисциплин (наук), способствующих 

формированию личности с широким  кругозором и 

культурой мышления; 
2. Проводить мониторинговые исследования, используя 

результаты мониторинговых исследований для решения 

математических задач; 
3. Осуществлять преподавание курсов физических 

дисциплин в соответствии с заданными целями 

обучения, используя известные педагогические 

технологии, направленные на учет индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
4. Применять различные  современные информационно-
коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности в области преподавания физики и 

математики; 
5. Развивая современные средства и технологии 

обучения иностранному языку, применять умения и 

навыки разрабатывать, выдвигать различные принципов 

методов, средств, процедур педагогического 

мониторинга  полиязычного  образования; 
6. Использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных 

задач, в том числе, нестандартных; 
7. Использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных 

задач, в том числе, нестандартных. 
8. Применять различные стратегии критериального 

оценивания для достижения целей обучения; 
9. Анализировать результаты  диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся, внедрения 

инноваций в учебно-воспитательный процесс; 
10. Организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по физике с использованием в 

профессиональной деятельности принципов и методов 

разработки образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов; 
11.  Осуществлять рефлексию и оценку своей 

профессиональной деятельности и ее результатов, при 

организации учебной и исследовательской деятельности 

обучающихся, с использованием приемов и методов 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа 



процессов, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных; 
12. Разрабатывать различные информационные ресурсы,  

и видеоресурсы с соблюдением компьютерного дизайна; 
13. Разрабатывать план мероприятии для личностного 

совершенствования обучающихся, в том числе для 

формирования  свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды на основе 

экономических, религиозных,  философских, 

культурологических знании, научных представлении о 

менеджменте в профессиональной и общественной 

деятельности; 
14. Использовать в процессе обучения такие основные 

задачи, как воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к традициям нашей страны; 
15. Планировать и конструировать учебную деятельность 

в преподавании предмета Физика  в соответствии с 

обновленным содержанием образования, теорией 

инклюзивного образования, а также с использованием 

технологий дистанционного обучения; 
16.Применять современные  IT технологий для 

достижения результатов в условиях смешанного и 

дистанционного образования с учетом обновленного 

содержания образования; 
Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01502 Физика  
Перечень должностей 
 

Педагог. Учитель средней школы;  
Педагог. Преподаватель лицея, колледжа  

Объект   профессиональной 

деятельности  
 

− образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 

организации образования, школы, лицеи, гимназии, 

колледжи, учебные заведения технического и 

профессионального образования;  
− организации науки: научные, научно-
исследовательские центры в области физики, педагогики, 

психологии и методики обучения;  
− организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования;   
 
 
 
 



Passport of the educational program  

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of 

training areas 6В015 Teacher training in science subjects 

Сodeandnameof education 
program 6В01502 Physics 

Groupsofeducational 
programs 

В010 
Training of  Physics teachers 

The uniqueness of the 

educational program 

East Kazakhstan state University named after S. Amanzholov 
is a leading University that trains highly qualified personnel 
for the education system of the region taking into account 
modern national and modern trends. Specifics of the 
educational program:  
1. Meeting the needs of highly qualified teaching staff with 
knowledge of the updated education program, owning 
innovative methods and techniques of the educational process.  
2. Highly professional teaching staff.  
3. This EP provides training in English.  
4.  High demand for graduates in the labor market. 
5. Training with the use of modern, including digital 
technologies. 

Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 

Training comprehensively educated, competitive specialists 
who possess the fundamental knowledge and practical skills of 
physics and teaching physics as part of updating the content of 
education that can creatively solve scientific, pedagogical, 
industrial and technological problems and problems. 

Purposeof  EP 

1.providing high-quality training for future physics teachers in 
accordance with the social order of society and world education 
standards; 
2. training of future teachers in English and methods of teaching 
physics in secondary schools; 
3. formation of competencies in future physics teachers: socio-
cultural, linguistic (communicative), natural-mathematical, 
professional, in the field of the fundamental foundations of the 
specialty and teaching technologies; 
4.development of methods of physical, spiritual and 
intellectual self-development, formation of psychological 
literacy, culture of thinking and behavior. 

Result of training of EP 

 1. Apply the obtained basic knowledge in the field of physical 
disciplines (sciences) that contribute to the formation of a 
personality with a broad outlook and a culture of thinking; 
2. Conduct monitoring studies using the results of monitoring 
studies to solve mathematical problems; 
3. To carry out the teaching of physical disciplines in 
accordance with the set learning goals, using well-known 
pedagogical technologies aimed at taking into account the 
individual characteristics of students; 



4. Apply various modern information and communication 
technologies in pedagogical activities in the field of teaching 
physics and mathematics; 
5. Developing modern means and technologies of teaching a 
foreign language, apply abilities and skills to develop, put 
forward various principles of methods, means, procedures of 
pedagogical monitoring of multilingual education; 
6. Use the knowledge of fundamental sections of General and 
theoretical physics in professional activities to solve 
professional problems, including non-standard ones; 
7. To carry out modeling of physical processes, as well as to 
develop algorithms and programs for solving assigned tasks; 
8. to apply different criteria-based assessment strategies to 
achieve learning goals; 
9. To analyze the results of the diagnosis of individual 
characteristics of students, the introduction of innovations in 
the educational process; 
10. To organize research activities of students in physics using 
the principles and methods of developing educational 
resources, including digital educational resources, in 
professional activities; 
11. To carry out reflection and evaluation of their professional 
activities and their results, while organizing educational and 
research activities of students, using techniques and methods 
of scientific research and academic writing, planning and 
setting up an experiment, analyzing processes, evaluating and 
interpreting experimental data; 
12. To develop various information resources and video 
resources in compliance with computer design; 
13. Develop an action plan for the personal improvement of 
students, including the formation of freedom and responsibility 
for the preservation of life, culture, the environment on the 
basis of economic, religious, philosophical, cultural 
knowledge, scientific ideas about management in professional 
and social activities; 
14. To use in the learning process such basic tasks as the 
education of patriotism, tolerance, respect for the traditions of 
our country; 
15. Plan and design educational activities in the teaching of the 
subject Physics in accordance with the updated educational 
content, the theory of inclusive education, as well as using 
distance learning technologies; 
16.  Apply modern IT technologies to achieve results in mixed 
and distance education, taking into account the updated 
content of education; 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of Education in Educational Program 6В01502 
Physics 

Listofposts The teacher. Teacher of secondary school;  
The teacher. Teacher of lyceum, college. 

The object of professional 

activity 
− educational institutions of state and non-state funding, pre-
school education organizations, schools, lyceums, 



gymnasiums, colleges, educational institutions of technical and 
vocational education;  
− scientific organizations: scientific, research centers in the 
field of physics, pedagogy, psychology and teaching methods;  
− management organizations: public authorities, departments 
of education;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 


