
Приложение 5.1 

Паспорт образовательной программы  

Білім беру бағдарламасының паспорты  

The Passport of Education Program  

 

7М01502 - «Физика» 

7М01502 - «Physics » 

 

Код и классификация области 

образования/Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі/Education area code 

and classification 

7М01 – Педагогические науки 

7М01 –Педагогикалық ғылымдар 

7М01- Pedagogical science 

Код и классификация направлений 

подготовки/Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі/Code and 

classification of training areas 

7М015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

7М015 –Жаратылыстану ғылымдары пəндері бойынша мұғалімдерді 

даярлау 

7М015- Training of teachers in science subjects 

Код и наименованиеобразовательной 

программы/Білім беру 

бағдарламасының коды мен атауы/ 

The code and name of education program 

7М01502 - Физика 

7М01502 - Физика 

7М01502 - Physics 

 

Группы образовательных 

программ/Білім беру 

бағдарламаларының топтары/Groups 

of educational programs 

М011 Подготовка педагогов физики (казахский, русский, английский 

языки) 

М011 Физика педагогтарын даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілдері) 

М011 Training of physics teachers (kazakh, russian, english) 

Уникальность образовательной 

программы  

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

The uniqueness of the educational 

program 

Подготовка специалистов, организующих эксперименты 

самостоятельной работы и технологической демонстрации, способных 

применять и осваивать современные методы образования.  

в реализации научно–исследовательских проектов магистрантов с 

применением информационно-инновационных технологий, углубленно 

изучать дисциплины и проводить исследовательские работы с 

использованием ЯМР – спектрометра Avance III 500, ИК–фурье 

спектрофотометра ФТ-801, рентгеновского дифрактометра ХPertPRO, 

атомно – абсорбционного спектрометра с электротермической 

атомизацией МГА-915, атомно – абсорбционный спектрометра с 

пламенной атомизацией SensAA, оптического микроскопа Neophot-21 в 

национальной научной лаборатории коллективного пользования 

(ННЛКП) не имеющего аналогов в Казахстане. 

 

Білім берудің заманауи əдістерін қолдану жəне меңгеруге қабілетті, өз 

бетінше жұмыс жəне технологиялық демонстрация эксперименттерін 

ұйымдастыратын мамандарды даярлау.   

магистранттардың ғылыми–зерттеу жобаларын ақпараттық-

инновациялық технологияларды қолданылуымен жүзеге асыруда, 

пəндерді тереңдетіп оқып, Қазақстанда ұқсас емес ұжымдық 

пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханада (ҰПҰҒЗ) Avance III 500 ЯМР 

– спектрометрін, ФТ–801 ИК-фурье спектрофотометрін, ХPert PRO 

рентген дифрактометрін, МГА – 915 электротермиялық атомдық-

абсорбциялық спектрометрін, Sensa жалынды атомдық спектрометрін, 

Neophot – 21 оптикалық микроскоп көмегімен зерттеу жұмыстарын 

жүргізуде.  

 

Training of specialists capable of mastering and applying modern methods 

of education, organizing experiments of independent work and technological 

demonstration. 

 

in the implementation of research projects of undergraduates using 

information and innovative technologies, in–depth study of the discipline and 

conduct research using NMR spectrometer Avance III 500, IR-Fourier 

spectrophotometer FT – 801, x–ray diffractometer Xpert PRO, atomic 

absorption spectrometer with electrothermal atomization MGA-915, atomic 

absorption spectrometer with flame atomization SensAA, optical microscope 



Neophot – 21 in the national scientific laboratory of collective use (NNLCP) 

has no analogues in Kazakhstan. 

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/Білім беру бағдараламасы аясында дайындау 

бейінінің картасы/Map of profile training within the framework of the educational program 

ЦельОП 

ББ мақсаты 

Objective of EP 

Подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих 

практическими навыками и лидерскими качествами, путем внедрения 

инновационных технологий обучения для формирования лидерских 

компетенций в рамках изучения дисциплин, обеспечение подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих 

современным требованиям к качеству специалистов с высшим 

образованием в области образования. 

Білім беру саласында жоғары білімі бар мамандардың сапасына 

қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бəсекеге 

қабілетті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету, пəндерді оқыту 

шеңберінде көшбасшылық құзыреттерді қалыптастыру үшін оқытудың 

инновациялық технологияларын енгізу жолымен практикалық 

дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар жоғары білікті кадрларды 

даярлау. 

Training of highly qualified personnel with practical skills and leadership 

qualities, through the implementation of innovative learning technologies of 

education for the formation of leadership competencies in the study of 

disciplines, ensuring the training of qualified, competitive personnel that 

meet modern requirements for the quality of specialists with higher 

education in the field of education. 

Задачи ОП 

БББ міндеттері 

PurposeofEP 

-получить фундаментальную, качественную, профессиональную 

образованию и позволят успешно развивать науку; 

- овладеть приемами и методами компьютерного моделирования 

физических процессов; 

-получения необходимого задела для продолжения научной работы в 

докторантуре. 

- іргелі, сапалы, кəсіби білім алу жəне ғылымды табысты дамытуға 

мүмкіндік береді; 

- физикалық процестерді компьютерлік моделдеудің əдістері мен 

тəсілдерін меңгеру; 

докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті бөлім алу. 

- get a fundamental, high-quality, professional education and will 

successfully develop science; 

- master the techniques and methods of computer simulation of physical 

processes; 

obtaining the necessary Foundation for the continuation of scientific work in 

doctoral studies. 

Результаты обучения по ОП 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Result of training of EP 

1.Принимать участие в научно-технических проектах и сделать обзор 

литератур на подобие с результатами исследований в научных журналах. 

(Scopus; Web of Knowledge; Web of Science; Journal Citation Reports и 

включая импакт-фактор журналов). 

2.Работать над повышением уровня языковых компетенций в практике.  

3.Разработать учебно-методические комплексы на основе кредитных 

технологий с учетом индивидуальных особенностей студентов, 

проведение практических и лекционных занятий с использованием 

цифровых и современных технологий; 

4. Развивать полученных знаний с использованием информационно-

коммуникационных технологий в условиях смешанного и 

дистанционного образования  

5.Применять современные и классические  технологии в педагогической 

деятельности для преподавания физики и при проведение демонстраций 

опытов. 

6. осуществлять анализ и рефлексию, исследовательскую деятельность в 

области своей профессиональной деятельности используя приемы и 

методы научных исследований и академического письма, планирования 

и постановки эксперимента, анализа процессов, оценки и интерпретации 

экспериментальных данных 



7. применять  полученные базовые знания в области физических 

дисциплин (наук), способствующих формированию личности с 

широким  кругозором и культурой мышления  

8.Применять современные информационно-коммуникационные 

технологии, SMART  и STEM - технологии, а также цифровую 

грамотность в осуществлении педагогической деятельности для 

внедрения концептуального обучения и при разработке новых методов 

и методических подходов в обучений. 

9. Определять за короткие сроки актуальные проблемы в области 

образования и преподавания в естественно-научном направлении 

10.Использовать современные методы обучения для совершенствования 

освоения обучения обновленных программ 

 

1.Ғылыми-техникалық жобаларға қатысу жəне ғылыми журналдардағы 

зерттеу нəтижелерімен ұқсас əдебиеттерге шолу жасау. (Scopus; Web of 

Knowledge; Web of Science; Journal Citation Reports жəне журналдардың 

импакт-факторын қоса алғанда). 

2.Тəжірибеде тілдік құзыреттілік деңгейін арттыру бойынша жұмыс 

жасау.  

3.Студенттердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, кредиттік 

технологиялар негізінде оқу-əдістемелік кешендер əзірлеу, сандық 

жəне қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып тəжірибелік 

жəне дəрістік сабақтар өткізу; 

4. Аралас жəне қашықтықтан білім беру жағдайында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып алынған білімді 

дамыту 5.Физиканы оқыту үшін жəне тəжірибелерді көрсету кезінде 

педагогикалық қызметте заманауи жəне классикалық технологияларды 

қолдану. 

6. ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың əдістері мен 

тəсілдерін, экспериментті жоспарлау мен қоюды, процестерді 

талдауды, эксперименталды деректерді бағалау мен 

интерпретациялауды пайдалана отырып, өзінің кəсіби қызметі 

саласындағы талдау мен рефлексия, зерттеу қызметін жүзеге асыру 

7. ой-өрісі кең жəне ойлау мəдениеті бар тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ететін физикалық пəндер (ғылымдар) саласында алынған 

базалық білімді қолдану 8.Заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, SMART жəне STEM - технологияларды, сондай-ақ 

концептуалды оқытуды енгізу үшін Педагогикалық қызметті жүзеге 

асыруда жəне оқытудағы жаңа əдістер мен əдістемелік тəсілдерді 

əзірлеуде сандық сауаттылықты қолдану. 

9. Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы білім беру жəне оқыту 

саласындағы өзекті мəселелерді қысқа мерзімде анықтау 

10. Жаңартылған бағдарламаларды меңгеруді жетілдіру үшін оқытудың 

заманауи əдістерін қолдану 

1. Take part in scientific and technical projects and review literature on 

similarity with research results in scientific journals. (Scopus; Web of 

Knowledge; Web of Science; Journal Citation Reports and including the 

impact factor of journals). 

2. Work on improving the level of language skills in practice.  

3. Develop educational and methodological complexes based on credit 

technologies, taking into account the individual characteristics of students, 

conducting practical and lecture classes using digital and modern 

technologies; 

4. To develop the acquired knowledge using information and communication 

technologies in the conditions of mixed and distance education 

5. Apply modern and classical technologies in teaching activities for 

teaching physics and conducting demonstration experiments. 

6. perform analysis and reflection, research activities in the field of their 

professional activities using techniques and methods of scientific research and 

academic writing, planning and setting up experiments, process analysis, 

evaluation and interpretation of experimental data 



7. Apply the acquired basic knowledge in the field of physical disciplines 

(Sciences) that contribute to the formation of a person with a broad Outlook 

and culture of thinking 

8. Apply modern information and communication technologies, SMART and 

STEM technologies, as well as digital literacy in the implementation of 

pedagogical activities for the introduction of conceptual learning and the 

development of new methods and methodological approaches in training. 

9. determine in a short time the actual problems in the field of education and 

teaching in the natural science direction 

10. Use modern teaching methods to improve the development of training 

updated programs 

Квалификационнаяхарактеристикавыпускника/Түлектің біліктілік 

сипаттамасы/GraduateQualificationCharacteristics 

Присуждаемая степень  

Берілетін дəреже 

Awarded degree: 

Магистр педагогических наук по специальности 7М01502 - «Физика» 

7М01502 - "Физика" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының 

магистрі 

MasterinPedagogicswith a degree 7М01502 - "Physics» 

Перечень должностей специалиста  

Маман лауазымдарының тізімі  

Listofaspecialist’spositions 

- преподаватель образовательных учреждениях, организации 

образования, школы, лицеи, гимназии, колледжи, учебные заведения 

технического и профессионального образования; 

- организации управления: государственные органы управления, 

департаменты образования; 

- организации науки: научные, научно-исследовательские центры в 

области физики и методики обучения; научный сотрудник в проектных 

институтах. 

- білім беру мекемелерінің, білім беру ұйымдарының, мектептердің, 

лицейлердің, гимназиялардың, колледждердің, техникалық жəне 

кəсіптік білім беретін оқу орындарының оқытушысы; 

- басқару ұйымдары:  мемлекеттік басқару органдары, білім 

департаменттері; 

ғылым ұйымдары: физика жəне оқыту əдістемесі саласындағы 

ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары; жобалау институттарындағы 

ғылыми қызметкер. 

- teacher of educational institutions, educational organizations, schools, 

lyceums, gymnasiums, colleges, educational institutions of technical and 

vocational education; 

- management organizations: public administration, education 

departments; 

scientific organizations: scientific, research centers in the field of physics 

and teaching methods; researcher in design institutes. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

Кəсіби қызмет объектісі  

Theobjectofprofessionalactivity 

Предприятия и организации различных форм собственности, 

разрабатывающие, внедряющие и использующие образовательные 

учреждения государственного и негосударственного финансирования. 

Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржыландырудың білім беру 

мекемелерін əзірлейтін, енгізетін жəне пайдаланатын əртүрлі меншік 

нысанындағы кəсіпорындары мен ұйымдары. 

Enterprises and organizations of various forms of ownership, developing, 

implementing and using educational institutions of state and non-state 

financing. 

Функции  профессиональной 

деятельности  

Кəсіби қызмет функциялары  

Functionsofprofessionalactivity 

1. Применять полученные знания при решении конкретных научно-

практических, производственных и других задач; 

2. Приобретать  новые знания, используя современные 

образовательные технологии; 

3. Иметь навыки научного анализа и прогнозирования различных 

явлений и процессов; 

4. Иметь навыки в работе над  меж дисциплинарными проектами. 

 

1. Нақты ғылыми-практикалық, өндірістік жəне басқа да міндеттерді 

шешу кезінде алған білімдерін қолдану; 

2. Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім 

алуы; 

3.  Əртүрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми талдау жəне болжау 



дағдысы болуы; 

4. Пəнаралық жобалармен жұмыс істеу дағдысы болуы. 

 

1. Apply the acquired knowledge in solving specific scientific, practical, 

industrial and other tasks; 

2. Acquire new knowledge using modern educational technologies; 

3. Have skills of scientific analysis and forecasting of various phenomena 

and processes; 

4. Have skills in working on interdisciplinary projects. 

Виды профессиональной деятельности  

Кəсіби қызмет түрлері  

Typesofprofessionalactivity 

− преподаватель физики в средних, сренее- специальных высших 

учебных заведениях; 

− ведущий специалист в производственных и управленческих 

организациях; 

− руководитель научной группы; 

− организационно-управленческая. 

 

− орта, арнаулы орта оқу орындарындағы физика оқытушысы; 

− өндірістік жəне басқару ұйымдарында жетекші маманы; 

− ғылыми топтың жетекшісі; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық. 

 

- teacher of physics in secondary and specialized higher education 

institutions; 

- leading specialist in the production and management organizations; 

- head of the research group; 

− organizational management. 

 

  



 


