
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  
 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау  
 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
(6В01509) Физика-Информатика 
 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  
В010 Физика-Информатика мұғалімін даярлау 
 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

Мамандықты игерген түлектер білім мекемелерінде физика және информатика 

маманы болып жұмыс атқару үшін барлық білім, білік және дағдыны үш тілде 

(қазақ, орыс, ағылшын) меңгереді сондай-ақ, физика және информатика 

саласындағы болашақ мамандардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыруға 

ықпал ететін үш тілді білім беруді оқу үрдісінде қолдана алады. 
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

6В01509 Физика-Информатика  білім беру бағдарламасының мақсаты 

жаңартылған білім беру шеңберінде іргелі білім мен практикалық дағдыларды 

меңгерген, үздіксіз өздігінен білім алуға қабілетті, ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар арқылы кәсіби білімге ие, жоғары әлеуметтік 

және азаматтық жауапкершілігі бар  физика және информатика мұғалімін 

дайындау.  

БББ міндеттері 
 

1. Білім алушылардың білім беру процесін жобалау және басқару, заманауи 

педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

жағдайында мотивациялық, диагностикалық, коммуникативтік, әдістемелік 

жұмыстарды орындау; 
2. Физика, информатика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі 
саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу. 
3. Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана 

отырып, ақпараттық ресурстарды өңдеу және өндірудің технологиялық 

процесін ұйымдастыруға қатысу. 

БББ оқыту нәтижелері/ 
 

1. Философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық және физикалық 
ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық өсу және өзін-өзі 
белсендендіру туралы білім негізінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-
тұлғалық құндылықтарды дамыту. 
2. Оқытудың жаңа технологияларын, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерін, 

құралдарын қолдану; 
3. Экономикалық, діни,  мәдениеттанулық білім негізінде білім алушылардың 

тұлғалық жетілуі үшін, оның ішінде өмірді, мәдениетті, қоршаған ортаны 

сақтау үшін еркіндік пен жауапкершілікті, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мінез-құлық стандарттары саласында құқықтық білімді қалыптастыру 

үшін іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 
4. Білім беру нәтижелеріне жету үшін қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар мен оқыту әдістерін, оқыту стратегиясын 

қолдану; 
5. Білім алушылардың жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын, оның ішінде 

оқыту тәсілдері мен әдістерін қалыптастыру; 
6. Кәсіби қызметте өндірістік және түрлі практикалық-бағытталған міндеттерді 

шешу үшін математикалық және физикалық әдістерді қолдану; 
7. Практикалық есептерді шешуде қолайлы физикалық әдістер мен 

теорияларды қолдану; 
8. Физикалық процестерді модельдеу үшін түрлі ақпараттық ресурстарды, 

компьютерлік және мультимедиялық технологияларды жобалау. 
9. АКТ-ны пайдалана отырып, жаңартылған білім беру мазмұны 

бағдарламасының талаптарына, зерттеу нәтижелеріне сәйкес информатиканы 

оқытуды жүзеге асыру; 
10. Информатика саласындағы оқыту процесінде білім алушыларды оқыту үшін 

заманауи білім беру моделін, компьютерлік презентациялар мен ресурстарды 
қолдану; 
11. Ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістері мен тәсілдерін, 

сондай-ақ зерттеу міндеттерін қою және шешу үшін теориялық және 



практикалық білімді пайдалана отырып, білім алушылардың оқу және зерттеу 

қызметін ұйымдастыру; 
Организовывать учебную и исследовательскую деятельность  
12. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оның ішінде 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқытуды ұйымдастыру. 
Организовывать обучение с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся в том числе, с особыми образовательными потребностями. 
13. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және стем - 
технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту 

жағдайында оқушыларды оқыту үшін өзіндік сандық білім беру ресурстарын 

құру үшін. 
 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  
Берілетін дәреже:  
 

6В0159  Физика-Информатика білім беру бағдарламасы бойынша білім  

бакалавры; 
Лауазымдарының тізімі  
 

-- физика және информатика пәні мұғалімі; 
-  білім беру мекемелеріндегі зертханашы 

Кәсіби қызмет объектісі  
 

Жалпы білім беретін мектептерде және барлық типтегі бірінші сатыда 
педагогикалық процесс және білім беру мекемелеріндегі әдістемелік жұмыс. 

 



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  
(6В01509) Физика-Информатика 
 

Группы образовательных 

програм 
В010 Подготовка учителей физики-информатики 
 

Уникальность образовательной 

программы 
 

Бакалавры со специализацией приобретают на трех языках (каз., рус., анг,) все 

знания, умения и навыки для работы учителями физики и информатики в 

образовательных учреждениях а также,  использовать в учебном процессе 

трехъязычного образования, способствующего формированию языковых 

компетенций у будущих специалистов в области физики и информатики. 
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 
 

Целью образовательной программы 6В01509 Физика-Информатика подготовка 

учителя физики и информатики обладающего высокой социальной и 

гражданской ответственностью, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в рамках обновления содержания образования, 

обладающих профессиональными знаниями, посредством информационно-
коммуникационные технологии, способных к непрерывному 

самообразованию.  

Задачи ОП 
 

1. Проектирование и управление образовательным процессом учащихся, 

выполнение мотивационной, диагностической, коммуникативной, 

методической работы в условиях использования современных педагогических 

и информационно-коммуникационных технологий; 
2. Участие в научно-исследовательских работах в области физики, 

информатики, педагогики, психологии и методики обучения. 
3. Участие в организации технологического процесса производства и обработки 

информационных ресурсов с использованием информационно-
коммуникационных средств и технологий. 

Результаты обучения по ОП 

1. ценности на основе философских знаний, а также знаний о психических и 

физических особенностях личности, путях самосовершенствования, 

личностного роста и самоактуализации. 
2. Применять новые технологии обучения, новые методы, средства обучения и 

воспитания; 
3. Разрабатывать план мероприятии для личностного совершенствования 

учащихся, в том числе для формирования  свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды на основе экономических, 

религиозных, культурологических  знаний,  а также правовых знаний в области 

антикоррупционных стандартов поведения. 
4. Применять современные информационно-коммуникационные технологии и 

методы преподавания, стратегии обучения для достижения образовательных 

результатов.  
5. Формировать общеучебные умения и навыки учащихся, в том числе приемы 

и методы обучения; 
6. Применять математические и физические методы для решения 

производственных и различных практико-ориентированных задач в 

профессиональной деятельности; 
7. Использовать подходящие физические методы и теории при решении 

практических задач. 
8. Проектировать различные информационные ресурсы, компьютерные и 

мультимедийные технологии для моделирования физических процессов. 
9. Осуществлять обучение информатике в соответствии с требованиями 

программы обновленного содержания образования с использованием ИКТ, 

результатами исследований; 
10. Применять современные образовательные модели, компьютерные 
презентации и ресурсы для обучения обучающихся в процессе обучения в 

области информатики; 



11. Организовывать учебную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, используя приемы и методы научных исследований и 

академического письма, а также, теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач. 
12. Организовывать обучение с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в том числе, с особыми образовательными потребностями. 
13. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения учащихся в 

условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках обновленного 

содержания образования. 
Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В0159  Физика-
Информатика; 

Перечень должностей  
 

- учитель физики и информатики; 
- лаборант в учреждении образования 

Объект  профессиональной 

деятельности  
 

Педагогический процесс в общеобразовательных школах и первой ступени всех 

типов и методическая работа в учреждениях образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Passport of Education Program 
 

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of training 
areas 6В015 Teacher training natural science subjects 

Сode and name of education 
program  (6В01509) Physics - Informatics 

Groups of educational programs В010 Training of teachers of physics and Informatics 

The uniqueness of the educational 
program 

Bachelors with specialization gain in three languages (Kazakh, eng., ang,) all the 
knowledge and skills for teachers of physics and Informatics in educational 
institutions as well as, use in educational process of trilingual education, contributing 
to the formation of linguistic competence of future specialists in the field of physics 
and Informatics. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

The purpose of the educational program 6B01509 Physics-Informatics is to train 
teachers of physics and Informatics with high social and civil responsibility, who 
possess fundamental knowledge and practical skills within the framework of updating 
the content of education, who have professional knowledge, through information and 
communication technologies, and are capable of continuous self-education. 

Purpose of EP 

 
 
1. Design and management of educational process of pupils, performance of 
motivational, diagnostic, communicative, methodical work in the conditions of use of 
modern pedagogical and information and communication technologies; 
2. participation in research works in the field of physics, computer science, pedagogy, 
psychology and teaching methods. 
3. participation in the organization of the technological process of production and 
processing of information resources using information and communication tools and 
technologies. 

Result of training of EP 

1. Develop universal and socio-personal values based on philosophical knowledge, as 
well as knowledge about the mental and physical characteristics of the individual, 
ways of self-improvement, personal growth and self-actualization. 
 
2. Apply new technologies of training, new methods, means of training and education; 
 
3.Develop an action plan for personal improvement of students, including the 
formation of freedom and responsibility for the preservation of life, culture, and the 
environment based on economic, religious, cultural, and legal knowledge in the field 
of anti-corruption standards of behavior. 

 
4. Apply modern information and communication technologies and teaching 
methods, learning strategies to achieve educational results. 
 
5. Develop students ' General academic skills, including teaching techniques and 
methods; 
 
6. Apply mathematical and physical methods to solve production and various 
practice-oriented tasks in professional activities; 
 
7. Apply suitable physical methods and theories to solve practical problems. 
 
8. Design various information resources, computer and multimedia technologies for 
modeling physical processes. 
 
9. Carry out computer science training in accordance with the requirements of the 
updated content of education program using ICT, research results; 
 
10. Apply modern educational models, computer presentations and resources to train 
students in the process of learning in the field of computer science; 



 
11. Organize educational and research activities of students, using techniques and 
methods of scientific research and academic writing, as well as theoretical and 
practical knowledge for setting and solving research problems. 
 
12. Organize training taking into account the individual characteristics of students, 
including those with special educational needs. 
 
13. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs to achieve 
educational results, including creating their own digital educational resources for 
teaching students in mixed and distance learning within the updated content of 
education. 

Graduate Qualification Characteristics 
Awarded degree: Bachelor of Education in the educational program 6B0159 Physics-Informatics; 

List of posts - teacher of physics and Informatics; 
- laboratory assistant in an educational institution 

The object of professional activity 
Pedagogical process in secondary schools and the first stage of all types and 
methodical work in educational institutions 

 
 
 


