
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 
Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 6В01 - Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 6В015 - Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  6B01512 - Биология-Жаратылыстану 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптары В013 – Биология мұғалімдерін дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Мектептің жаңартылған білім беру бағдарламасына сай биология, 

химия, физика, география, математика сияқты пәнаралық салаларды 

меңгерген жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға деген 

қажеттілікті қанағаттандыру. 
2. Серіктес-жұмыс берушілермен бірге білім беру бағдарламасын 

жобалау. 
3. Қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықталған Ұжымдық 
пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертхананың, биология және 

биотехнология зертханасының, "Шығыс Қазақстанның Жемчужины" 

ғылыми-білім беру кешенінің базасында білім беру үдерісі 

субъектілерінің кәсіби және зерттеу құзыреттілігін дамыту мүмкіндігі. 
4. Жоғары кәсіби профессор-оқытушылар құрамы. 
5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

Қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде педагогикалық қызмет 
саласындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді шығармашылық және 
жоғары кәсіби шеше алатын, сондай-ақ жоғары әлеуметтік және 
азаматтық жауапкершілігі бар биология-жаратылыстану бойынша 
жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау 

БББ міндеттері 

1. халықаралық және ұлттық контекстегі теориялар мен 

тұжырымдамаларды ескере отырып, білім алушыларға әдіснамалық, 

зерттеу және технологиялық дайындау мен іргелі білім беру, әлемдік 

үздік тәжірибелер мен инновациялық идеялар негізінде жаһандық 

хабардарлықты қалыптастыру; 
2. жаңартылған білім беру мазмұның ескере отырып, әртүрлі 

деңгейлерде білім беру қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

әмбебап, жалпы кәсіптік және кәсіби құзыреттіліктерді дамыту; 
3. адамгершілік, этикалық, экологиялық, азаматтық-құқықтық 

мәдениетті, парасаттылықты, жалпыадамзаттық және әлеуметтік-
тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру; 
4. мәселелерді кешенді және жан-жақты шешу, топта ынтымақтастықта 

және өз бетінше жұмыс істеу, көшбасшылық дағдыларын жетілдіру. 

БББ оқыту нәтижелері 

6В01512 – «Биология-жаратылыстану» білім беру бағдарламасы 

аяқталғаннан кейін түлектер қабілетті : 
1. жаратылыстану ғылымның дамуының негізгі заңдарын, 

заңдылықтарын және қазіргі тенденцияларын қолдануға; 
2. жаратылыстану білім беру мазмұнын жаңарту идеяларын ескере 

отырып, білім беру процесін құрастыруға; 
3. ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық 

байланыстар мен оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана 

отырып оқу үдерісін құрастыруға; 
4. практикалық қызметте жаратылыстану ғылымдары саласындағы іргелі 

білімді қолдануға; 
5. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу, оның ішінде жаңартылған білім 

беру мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту жағдайында 

оқушыларды оқытуға арналған өзіндік сандық білім беру ресурстарын 

құру үшін IT, смарт және стем - технологияларды, АКТ-ны дербес 

қолдануға; 
6. ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға (оралмандардың 

балалары, Қазақстан азаматтары емес, ұлттықазшылықтардың балалары, 



дарынды балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар және т.б.) педагогикалық 

қолдау көрсетуді жоспарлау үшін білім беру ортасында мониторингтік 

зерттеулер жүргізуге; 
7. ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістері мен тәсілдерін, 

экспериментті жоспарлау мен қоюды, үрдістерді талдауды, 

эксперименталды деректерді бағалау мен интерпретациялауды 
пайдалана отырып биология және жаратылыстану бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыруға; 
8. биология және жаратылыстану ғылымдары саласында оқу және 

зерттеу жұмыстарын жүргізуде заманауи зертханалық жабдықтарды 

қолдануға; 
9 сыни ойлау технологиясын қолдану негізінде әртүрлі күрделілік 

деңгейіндегі, соның ішінде стандартты емес биология және 

жаратылыстану бойынша міндеттерді шешуге үйретуге; 
10. биологиялық және табиғи құбылыстардың адам өміріндегі және 

табиғаттағы мәні мен өзара байланысын талдауға; 
11. экономикалық, діни, философиялық, мәдениеттанулық білім, кәсіби 
және қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы ғылыми көзқарас 

негізінде оқушылардың тұлғалық жетілуі үшін, оның ішінде өмірді, 

мәдениетті, қоршаған ортаны сақтау үшін еркіндік пен жауапкершілікті 

қалыптастыруға іс-шаралар жоспарын әзірлеуге; 
12. қоршаған ортаға антропогендік әсерді төмендету және жеке тұлға мен 

қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өзінің тіршілік 

әрекетін ұйымдастыруға; 
13. сөйлеу этикетінің нормаларын сақтай отырып, мемлекеттік және 

басқа тілдердегі сөйлеу қызметінің барлық негізгі түрлерінде ауызша 

немесе жазбаша хабарлаудың баяндамасын, жоспарын, тезистерін 

құрастыруға. 
14. 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 6B01512 - Биология-Жаратылыстану білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры 

Лауазымдарының тізімі  
Биология және Жаратылыстану мұғалімі, ағатәрбиеші, тәрбиеші, 

әдіскер, зертханашы (биология кабинеті), мектеп ұйымы тәрбиешісінің 
көмекшісі, басшының орынбасары және басшы. 

Кәсіби қызмет объектісі  

Орта жалпы білім беретін мектептер, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдары, білім беру бөлімі, әкімдік, көгалдандыру және экология 

жөніндегі ұйымдар, ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалар, 

басқару саласы. 
 
 
 
  



Паспорт образовательной программы 6B01512 Биология-Естествознание 
 

Код и классификация 

области образования  6В01 - Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 6В015 - Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы  
6B01512 Биология-Естествознание 

Группы образовательных 

программ В013 Подготовка учителей биологии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей в научно-педагогических кадрах высокой 

квалификации, владеющих знаниями в таких междисциплинарных отраслях, как 
биология, физика, химия, математика, география в соответствии с обновленным 

содержанием образования школы. 
2. Проектирование образовательной программы совместно с партнерами- 
работодателями. 

3. Возможность развития профессиональных и исследовательских компетенций 

субъектов образовательного процесса на базах Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования,  лаборатории биологии и 

биотехнологии, научно-образовательного комплекса «Жемчужины Восточного 

Казахстана», оснащенных современным оборудованием. 
4. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 
5. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по 

естественнонаучным направлениям, владеющих поликультурностью, 

коммуникативностью, способных творчески и высокопрофессионально решать 

на современном научно-практическом уровне социально значимые задачи в 

педагогической сфере деятельности, а также обладающих высокой социальной и 

гражданской ответственностью 

Задачи ОП 

1. Формирование системы теоретических и практических знаний в 

профессиональной области с учетом теорий и концептов в международном и 

национальном контекстах, формирование глобальной осведомленности на 

основе лучших мировых практик и инновационных идей; 
2. Развитие ключевых, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять образовательную деятельность на 

различных уровнях с учетом обновленного содержания образования; 
3. Формирование нравственной, этической, экологической, гражданско-правовой 
культуры, добропорядочности, общечеловеческих и социально-личностных 

ценностей; 
4. Совершенствование навыков самообучения, аналитического и критического 

мышления, сотрудничества и умения разрешать конфликты. 

Результаты обучения ОП 

По завершении образовательной программы 6В01512 – «Биология-
Естествознание» выпускники способны: 
1. применять основные законы, закономерности и современные тенденции 

развития естественной и педагогической науки; 
2. конструировать образовательный процесс с учетом идей обновления 

содержания естественного образования;  
3. конструировать учебный процесс с использованием междпредметных связей и 

инновационных технологий обучения в соответствии с актуальными задачами 

национальной системы образования;   
4. использовать в практической деятельности фундаментальные знания в области 

естественных наук; 
5. 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;  
6. проводить мониторинговые исследования в образовательной среде для 

планирования педагогической поддержки лицам с особыми образовательными 

потребностями (дети оралманов, нерезиденты Казахстана, дети национальных 



меньшинств, одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

т.д.); 
7. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по биологии и 

естествознанию, используя приемы и методы научных исследований и 

академического письма, планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных данных;  
8. использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

учебной и исследовательской работы в области биологических и естественных 

наук; 
9. обучать решению задач по биологии и естествознанию различного уровня 

сложности, в том числе, нестандартных, на основе применения технологии 

критического мышления; 
10. анализировать сущность и взаимосвязь биологических и естественных 

явлений и их значение в природе и жизни человека; 
11. разрабатывать план мероприятий для личностного совершенствования 

учащихся, 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;  
12. организовывать свою жизнедеятельность с целью снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности личности и 

общества; 
13. составлять доклад, план, тезисы устного или письменного сообщения во всех 

основных видах речевой деятельности  на государственном и других языках 
соблюдая нормы речевого этикета.  
14. 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 6B01512 Биология-
Естествознание 

Перечень должностей 

специалиста  

Учитель биологии и естествознания, старший воспитатель, воспитатель, 

методист, лаборант (кабинет биологии), помощник воспитателя школьной 

организации, заместитель руководителя и руководитель. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Средние общеобразовательные школы, организации технического и 
професссионального образования, отдел образования, акимат, организации по 

озеленению и экологии, научно-исследовательские институты и лаборатории, 
сфера управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 6В01 Рedagogical Sciences 

Code and classification of 
training areas 6В015 - Тeacher Training in scientific subjects 

The code and name of 
education program 6B01512 Biology-Naturalscience 

Groups of educational 
programs В013 The training of teachers of biology 

The uniqueness of the 
educational program 

1. Meeting the needs of highly qualified research and teaching staff with knowledge of 
interdisciplinary fields such as biology, physics, chemistry, mathematics, and 
geography in accordance with the updated content of the school's education. 
2. Design of the educational program together with partners - employers. 
3. Possibility of development of professional and research competences of subjects of 
educational process on bases of National scientific laboratory of collective use, 
laboratory of biology and biotechnology, scientific and educational complex "Pearls of 
East Kazakhstan" equipped with the modern equipment. 
4. Highly professional teaching staff. 
5. High demand for graduates in the labor market 

Profile map of education program 

Objective of EP 

Training of highly qualified teaching staff in biology and natural Sciences, possessing 
multiculturalism, communication skills, able to creatively and professionally solve at 
the modern scientific and practical level socially significant tasks in the pedagogical 
sphere of activity, as well as having a high social and civic responsibility. 

Purposeof EP 

1. Creating a wide range of theoretical and practical knowledge in the professional field, 
taking into account theories and concepts in international and national contexts, 
creating global awareness based on the best world practices and innovative ideas; 
2. Development of universal, General professional and professional competences, 
allowing to carry out educational activities at various levels, taking into account the 
updated content of education; 
3. Formation of moral, ethical, ecological, civil and legal culture, integrity, human and 
social and personal values within the framework; 
4. Improving self-learning, analytical and critical thinking, collaboration, and conflict 
resolution skills. 

Result of training of EP 

The graduate of the educational program 6В01512 – «Biology-natural science» 
masters the following key competences in the application of their professional 
knowledge and skills in the context of updated educational content: 
1. to apply the basic laws, regularities and current trends in the development of natural 
science; 
 2. to design the educational process taking into account the ideas of updating the 
content of natural education; 
3. to design the educational process using interdisciplinary connections and innovative 
learning technologies in accordance with the current tasks of the national education 
system; 
4. to use in practice fundamental knowledge in the field of natural Sciences; 
5. to apply independently IT, smart and stem technologies, ICTs to achieve educational 
results, including to create their own digital educational resources for teaching students 
in mixed and distance learning within the updated content of education; 
6. to conduct monitoring studies in the educational environment to plan pedagogical 
support for persons with special educational needs (children of repatriates, non-
residents of Kazakhstan, children of national minorities, gifted children, children with 
disabilities, etc.); 
7. to organize research activities of students in biology and natural science, using 
techniques and methods of scientific research and academic writing, planning and 
setting up experiments, analyzing processes, evaluating and interpreting experimental 
data; 
8. to use modern laboratory equipment when conducting educational and research work 
in the field of biological and natural Sciences; 
9 teach solving problems in biology and natural science of various levels of complexity, 
including non-standard ones, based on the use of critical thinking technology; 



10. to analyze the essence and relationship of biological and natural phenomena and 
their significance in nature and human life; 
11. to 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, philosophical, cultural knowledge, and 
scientific ideas about management in professional and social activities; 
12. to organize their life activities in order to reduce the anthropogenic impact on the 
environment and ensure the safety of individuals and society; 
13. to make a report, plan, and theses of an oral or written message in all major types 
of speech activity in the state and other languages, observing the norms of speech 
etiquette. 
14. 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 

List of posts 
Teacher of biology and natural Sciences, senior teacher, teacher, senior master, master, 
Methodist, laboratory assistant (biology office), assistant teacher of the school 
organization, Deputy head and head. 

The object of professional 
activity 

Secondary schools, organizations of technical and professorial education, Department 
of education, akimat, organizations for gardening and ecology, research institutes and 
laboratories, the sphere of management. 

 


