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1. МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ 
1.1. Бұл негізгі Ереже  Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінің білім беру бағдарламасын құру, таныстыру және 
рәсімдеу тәртібін реттейді. 

1.2 Бұл берілген құжат университеттің нормативтік-анықтамалық 
құжаттамасының бөлігі ретінде, Ө.Сұлтангазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті жанындағы  ШЖҚ РМК-ның барлық құрылымдық 
бөлімшелеріне міндеттін  орындау үшін беріледі. 

 
2. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТ 

 
    Бұл негізгі құжат ҚР келесі заңнамалық актілерінің және ҚР БҒМ 

нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келеді: 
- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "Білім 

туралы" Заңы; 
-  Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV 

"Ғылым туралы" Заңы; 
- ҚР Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген); 

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері:  
(ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 

бұйрығы); 
Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (ҚР 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 бұйрығы); 
ҚР Білім және ғылым министрінің «Жоғары (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беретін пәндер 
циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы; 2018 жылғы 31 қазандағы 
№ 603 бұйрығы; 

ҚР Білім және ғылым министрінің  «Білім беру қызметіне қойылатын 
біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін 
бекіту туралы» 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 2018 жылғы 16 қарашада № 634 бұйрығы; 

- "Педагог "кәсіби стандарты ( «Атамекен» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы"  Басқарма Төрағасы 2017 жылғы 8 маусымдағы  
№ 133 бұйрығы бекітілген); 

« Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның 2013 жылғы 18 сәуірдегі  
Қамқоршылық Кеңесінің  Хаттамасымен бекітілген 2020 жылғы дейінгі даму 
стратегиясы.  

 
 

 
 
 



 
 

3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 
 

академиялық күнтізбе  – оқу жылы бойына демалыс күндерін 
(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау ісшараларын, 
кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі;  

академиялық комитет – университеттің еңбек нарығының 
қажеттіліктеріне сәйкес білім беру бағдарламаларын жасаумен, 
жобалаумен,өңдеумен,жаңартумен айналысатын алқалы орган. Академиялық 
комитеттер құрамына кафедра меңгерушілері / білім беру бағдарламаларының 
жетекшілері, жетекші оқытушылар, магистранттар мен студенттер кіруі 
мүмкін. Ғылыми комитеттің мәжілістері мүмкіндік болған жағдайда 
өткізіледі; 

академиялық кредит - білім алушының және (немесе) оқытушының 
ғылыми және (немесе) оқу жұмысының (жүктемесінің) көлемін өлшеудің 
біріздендірілген бірлігі; 

академиялық кезең - білім беру ұйымы үш форманың бірінде дербес 
құрылған теориялық білім кезеңі: семестр, триместр, тоқсан; 

студенттің академиялық рейтингі - аралық аттестаттау нәтижелері 
бойынша құрастырылған студенттердің пәндердің оқу жоспарын және білім 
беру іс-әрекетінің басқа түрлерін игеруінің сандық көрсеткіші; 

академиялық сағат - оқу сабақтарының көлемін немесе оқу 
жұмысының басқа түрлерін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутты 
құрайды; 

негізгі құзіреттіліктер (НҚ) - таңдалған қызмет саласында нақты 
кәсіптік тапсырмаларды орындауға дайындалатын білім мен білік жиынтығы; 

Бакалавриат - тиісті білім беру бағдарламасында «бакалавр» дәрежесін 
бере отырып, кемінде 240 академиялық несие міндетті түрде дамытумен 
кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі; 

академиялық үлгерімді бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесі - 
студенттердің рейтингін құруға мүмкіндік беретін сандық эквивалентімен 
халықаралық деңгейде қабылданған әріптік жүйеге сәйкес ұпайлар бойынша 
академиялық жетістік деңгейін бағалау жүйесі; 

ЖОО компоненті (ЖООК) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін 
ЖОО өзі анықтайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті 
ең төменгі көлемдерінің тізбесі; 

екі дипломды білім - екі дипломды білім беру-екі тең бағалы диплом 
немесе бір негізгі және екінші қосымша диплом алу мақсатында екі білім беру 
бағдарламасы мен оқу жоспарлары бойынша оқу мүмкіндігі; 

дескрипторлар -  білім беру бағдарламасын оқып аяқтауы бойынша 
алған білім, іскерлік, дағды және құзыреттілік деңгейі мен көлемінің 
сипаттамасы; ; 

дипломдық  жұмыс (жоба) - білім беру бағдарламасының  жоспарына 
сәйкес келетін өзекті проблеманы өз бетінше зерделеу нәтижелерінің 
жинақталуы болып табылатын қорытынды жұмыс;  
қосымша білім беру бағдарламасы (Міпог) – білім алушыларға қосымша 



құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған 
пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа  
түрлерінің жиынтығы. 

Еуропалық трансферт (аудару) және кредиттер жинау жүйесі (ECTS) – 
студенттің шетелде алған кредиттерін өзі оқитын білім беру ұйымына 
оралғанда дәреже алу, сондай-ақ білім беру бағдарламасы шеңберінде 
кредиттер жинау үшін есептелетін кредиттерге аудару тәсілі;  

оқу пәніне жазылу-білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу рәсімі;  
білім - Жеке және кәсіби қызметте пайдаланылатын ақпарат, нормалар; 
жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және элективті 

пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен білім алушы әр оқу жылына 
дербес қалыптастыратын студенттің оқу жоспары; 

білім алушыларды қорытынды аттестаттау - тиісті білім деңгейінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім беру бағдарламасында 
қарастырылған академиялық пәндер мен (немесе) модульдер көлемін және оқу  
іс-әрекетінің басқа түрлерін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатына өткізілетін 
рәсім; 

құзіреттілікке негізделген тәсіл - бұл білім беру мақсаттарын 
айқындаудың, білім мазмұнын таңдаудың, оқу процесін ұйымдастырудың 
және оқу нәтижелерін бағалаудың жалпы қағидаттарының  жиынтығы. ... 
білім беру қызметінің негізгі тікелей нәтижесі - негізгі құзіреттіліктерді 
қалыптастыру; 

құзіреттілік - оқушының білім, білік және жеке, әлеуметтік және / 
немесе әдістемелік қабілеттерін оқу процесінде және практикада, сонымен 
қатар кәсіби және тұлғалық дамуда қолдана білу; оқу процесінде алған білімді, 
шеберлік пен дағдыны кәсіби қызметте практикалық тұрғыда пайдалана білу 
қабілеті 

Кредитті аудару (аудару) және жинақтаудың Еуропалық жүйесі (ECTS) 
- шетелде білім алушы алған несиелерін олардың білім беру ұйымына 
оралғаннан кейінгі дәрежесіне қарай есептелетін қарыздарға аудару тәсілі, 
сонымен қатар білім беру бағдарламалары шеңберіндегі несиелерді жинақтау; 

оқу пәніне тіркеу – білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу тәртібі; 
білім - ақпарат, жеке және кәсіптік қызметте қолданылатын нормалар; 

жеке оқу жоспары (IUP) - білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер 
каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әр оқу жылы үшін өзі жасайтын 
студенттің оқу жоспары; 

жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және элективті 
пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әр оқу жылына арнап дербес  
өзі құрастыратын оқу жоспары; 

білім алушыларды қорытынды аттестаттау - тиісті білім беру 
деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім беру 
бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің және (немесе) модульдерінің 
көлемін және оқу қызметінің өзге де түрлерін меңгеру дәрежесін анықтау 
мақсатында жүргізілетін рәсім; 

біліктілік-еңбек нарығы мен одан әрі білім беру және еңбек қызметін 
жүзеге асыруға құқық беретін оқыту үшін игерілген құзыреттердің 
құндылығын ресми тану; 



құзыреттілік тәсіл – бұл білім беру мақсаттарын анықтаудың, білім 
беру мазмұнын іріктеудің, білім беру процесін ұйымдастырудың және білім 
беру нәтижелерін бағалаудың жалпы қағидаттарының жиынтығы. ... білім 
беру қызметінің негізгі тікелей нәтижесі негізгі құзыреттілікті қалыптастыру 
болып табылады; 

құзыреттілік-білім алушының білім беру процесінде және практикада, 
сондай-ақ кәсіптік және жеке дамуында білімін, дағдысын және жеке, 
қоғамдық және/немесе әдіснамалық қабілеттерін пайдалану қабілеті; 

таңдау компоненті-пререквизиттері мен постреквизиттерін есепке ала 
отырып, кез келген академиялық кезеңде білім алушылардың өз бетінше 
таңдап алатын оқу пәндерінің және жоғары оқу орны ұсынатын академиялық 
кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдерінің тізбесі; 

кредиттік ұтқырлық – білім алушыларды өзі оқитын ЖОО-да оқуын 
жалғастыру шеңберінде – академиялық кредиттерді жинақтау мақсатында 
шетелге белгілі бір шектеулі оқу немесе тағылымдама кезеңіне орын ауыстыру  

кредиттік оқыту технологиясы-академиялық кредиттер жинай 
отырып, пәндерді және (немесе) модульдерді оқу кезектілігін таңдау және 
білім алушылардың өз бетінше жоспарлау негізінде оқыту; 

магистратура-тиісті білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 60-120 
академиялық кредиттерді міндетті түрде игере отырып, "магистр" дәрежесін 
бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім деңгейі; 

білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі (ББХСЖ) - 
халықаралық деңгейде салыстырмалы статистикалық деректерді жіктеуге 
және ұсынуға арналған құжат. 

модуль-білім алушылардың алған білімдері, біліктері, дағдылары, 
құзыреттілігі және бағалаудың барабар критерийлері бар білім беру 
бағдарламасының дербес, оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған 
құрылымдық элементі; 

модульдік білім беру бағдарламасы-білім алушыларды оқуға және өз 
бетінше оқуға қажетті нақты оқу материалын іріктеу мен жинақтауда 
икемділік пен еркіндіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің 
осындай үйлесімі негізінде құрылған оқу бағдарламасы.; 

модульдік оқыту-білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу 
пәндерін модульдік құру негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі; 

дағдылар- қызметкер бақыламайтын, қызмет нормаларының 
талаптарына сәйкес келетін әрекеттер; 

ұлттық біліктілік шеңбері – (ҰБШ) - еңбек нарығында танылатын 
біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы; 

білім беру бағдарламасы-оқытудың мақсаттарын, нәтижелері мен 
мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асырудың 
тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау критерийлерін қамтитын 
білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені – ; 

міндетті компонент-оқу пәндерінің және МЖМБС белгілеген және 
міндетті түрде оқу бағдарламасы бойынша білім алушылар оқитын пәндерінің 
және тиісті академиялық кредиттердің ең төменгі көлемінің тізбесі; 

жалпы білім беретін құзыреттер – (ЖББҚ) - ғылым мен қоғамның 



жұмыс істеуінің жалпы ғылыми категорияларын, ұғымдарын, заңдарын, 
принциптері мен заңдылықтарын қамтитын әмбебап білім кешені; 

негізгі білім беру бағдарламасы ( НБББ) - білім алушыларға негізгі 
құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында анықталған білім беру 
бағдарламасы; 

салалық біліктілік шеңбері (СБШ) - салада танылатын біліктілік 
деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы; 

типтік оқу бағдарламасы (ТОБ) - білім беру бағдарламасының 
міндетті компоненті пәнінің мазмұнын, көлемін, ұсынылатын әдебиеттерді 
анықтайтын оқу құжаты; 

Постреквизиттер-пәндер және (немесе) модульдер және оқу 
жұмысының басқа түрлері, оларды зерделеу үшін осы пәнді оқу аяқталғаннан 
кейін алынған білім, білік, дағды және құзыреттілігі талап етіледі және 
(немесе) модульдер;  

кәсіби құзыреттер – (КҚ) - кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін 
қажетті білім, білік және дағды (жұмыс берушілердің талаптарын және 
қоғамның әлеуметтік сұранымын ескере отырып, кәсіби стандарттар негізінде 
әзірленеді)); 

кәсіби стандарт-кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік 
деңгейіне және құзыреттілікке, еңбек мазмұнына, сапасына және 
жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

жұмыс оқу жоспары (ОЖЖ) – білім беру бағдарламасы мен 
студенттердің жеке оқу жоспарлары негізінде ЖОО-ларға өз бетінше 
әзірленетін оқу құжаты; 

Оқыту нәтижелері-білім алушыларға қол жеткізген және бағалаумен 
расталған құзыреттілік деңгейін білдіреді. Бағалау білім алушының оқуды 
аяқтағаннан кейін не біледі, түсінеді және істей алады; 

білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ)-оқу-әдістемелік 
әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, өз бетінше оқуға 
бөлінген тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жұмыс; білім 
алушылардың санатына қарай ол білім алушылардың өзіндік жұмысына 
(БӨЖ), магистранттың өзіндік жұмысына (МӨЖ) бөлінеді; БӨЖ-дің барлық 
көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты талап ететін 
тапсырмалармен расталады.; 

оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысы 
(ОБӨЖ) - білім алушының оқытушының басшылығымен жүргізілетін, ЖОО 
немесе оқытушының өзі анықтайтын жеке кесте бойынша жүргізілетін 
жұмысы; білім алушылардың санатына қарай ол: оқытушының 
басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы (СОӨЖ), оқытушының 
басшылығымен магистранттың өзіндік жұмысы (СОӨЖ) болып бөлінеді.); 

үлгерімнің орташа балы (GPA) - таңдалған бағдарлама бойынша білім 
алушының белгілі бір кезеңдегі оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген 
бағасы; 

транскрипт-кредиттер мен бағаларды көрсете отырып, тиісті оқу 
кезеңінде игерілген пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 
жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат; 

тьютор-нақты пәнді және (немесе) модульді игеру бойынша 



студенттің академиялық кеңесшісі рөлінде өнер көрсететін оқытушы; 
білім алушылардың оқу жетістіктері-білім алушылардың оқу 

үрдісінде алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін 
білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттілігі; 

іскерліктер-қызметкер бақылайтын қызмет нормаларының талаптарына 
сәйкес келетін іс-әрекеттер; 

ОБ мақсаты - бағдарлама аяқталғаннан кейін біраз уақыттан кейін (3-5 
жыл) осы мамандықты бітіруші түлектер алған құзыреттіліктерге (барлық 
түлектер қол жеткізе бермейді); 

эдвайзер-тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім алушының 
академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға 
(жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру 
бағдарламасын меңгеруге ықпал ететін оқытушы; 

элективті пәндер-білім алушының жеке дайындығын көрсететін, 
әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты өңірдің қажеттілігін 
ескеретін, қалыптасқан ғылыми мектептер бар оқу пәндері. 

 
4. РӘСІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 
4.1 Жалпы ережелер 

Ереже Білім беру бағдарламасын жобалау әдістемесін анықтайды, 
сонымен қатар осыған байланысты барлық рәсімдердің ұйымдастырылуы мен 
өткізу тәртібін реттейді және қатысушылардың лауазымдық өкілеттіктері мен 
жауапкершілігін айқындайды. 

Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де оқу бағдарламасын әзірлеу 
қолданыстағы стратегиялық бағдарламалық құжаттар, сондай-ақ білім беру 
саласындағы әлемдік тәжірибенің үрдістері мен жетістіктерін және 
қазақстандық білім беру жүйесін дамытудың басым міндеттерін ескере отырып, 
заңнамалық және нормативтік құқықтық актілері арқылы жүзеге асырылады. 

 
4.2 Білім беру бағдарламасын жобалау алгоритмі 
 
Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ-де жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттары аясында жалпыға міндетті 
жоғары білім беру стандартына  сәйкес (Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген), 

 «Педагог» кәсіби ресми стандартымен  (Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Кәсіпкерлер Палатасы Басқармасы Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 
133 бұйрығымен бекітілген), Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген 
Дублин дескрипторлары. 

1.3 Бұл ОБ мазмұны негізгі орта білім мазмұнын қамтыла отырып; жалпы 
орта білім; техникалық және кәсіптік білім; орта білімнен кейінгі келісілген 
мемлекеттік жалпы стандарттарының деңгейіне сәйкестендіріледі.  

1.4 Білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша осы нұсқаулыққа 
«6B01502 Физика» білім беру бағдарламасын жобалау үлгісі  негізінде 
түсініктемелер қоса беріледі. 



1.5 Осы ОБ мыналарға қолданылады:  
- модульдік, жұмыс және жеке оқу жоспарларын, элективті пәндер мен 
қосымша білім беру бағдарламаларының каталогтарын жасау, қалыптастыру 
және бекіту процесі  (Minor);       

- Жеке оқу пәндері бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустар), 
жоспарларды, оқу басылымдарын әзірлеу процесі; 

- білім беру үдерісін ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық және 
ақпараттық-технологиялық қамтамасыз ету, студенттердің оқу жетістіктерінің 
бақылау, қорытынды аттестаттау, ұсынылатын білім беру қызметтерінің 
сапасын қамтамасыз етуді бағалау, профессор-оқытушылар құрамының 
қызметін бағалауды жүзеге асыру; 

-білім беру бағдарламасы саласында профессор-оқытушылар құрамы мен 
педагогикалық қоғамдастықтың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру процесі. 

 
Білім беру бағдарламасы және оны жобалу келесі ретпен жүзеге 

асырылады: 
1. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты. 
2. Магистратура моделі 
3. Білім беру бағдарламасының мақсаты 
4. Оқыту нәтижелері 
5. Оқу нәтижесінің түлек моделімен байланысының матрицасы 
6. Білім беру бағдарламасының түлегінің біліктілік сипаттамалары 
7. Модульдердің, пәндердің сипаттамасы, білім беру бағдарламасының көлемі 
8. Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасын бойынша қалыптасатын 
оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
9. Оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау 

 
 Білім беру бағдарламасын ресімдеу үлгісі А қосымшасында берілген. 
1. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты - республиканың жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды  даярлау 
бағыттарының жіктеуішіне сәйкес жасалады. 
 
   1-кесте Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 
  

 

№   
1  Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 
6B01  Педагогикалық ғылымдар 

2  Даярлау бағытының коды мен 
жіктелуі 

6В015  Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша 
мұғалімдерді дайындау 

3  Білім беру бағдарламаларының 
тобы 

В010  Физика мұғалімдерін дайындау 

4  Білім беру бағдарламасының 
атауы 

6В01502 Физика 

5  ББ-түрі Қолданыстағы ББ 
6  ББ-мақсаты  Пән саласында сапалы білімі бар, аналитикалық, 

зерттеушілік және тілдік дағдысы бар, әрі қарай 
үздіксіз білім алуға және кәсіби білімін, іскерлігін 
және дағдыларын жетілдіруге қабілетті, 



 
   2. Оқу бітіруші түлектердің  моделі 
     • терең кәсіби білімі және зерттелетін саланы түсінігі туралы; 
     • Эмоционалды интеллектке ие; 
     • жаһандық мәселелерге бейімделу; 
     • Көшбасшылық қасиеттермен ерекшеленеді; 
     • Кәсіпкерлік дағдыларға ие, мәселелерді анықтап, шеше алады; 
     • жаһандық азаматтыққа ие 

 
 

Білім беру бағдарламалары (бұдан әрі – ББ) жоғары оқу орнының 
миссиясымен, көзқарасымен және стратегиялық мақсаттарымен келісіледі. 
Мұнда: 

3. Білім беру бағдарламасының мақсаты-нәтижеге жету үшін талап 
етілетін іс-әрекеттің немесе әрекеттердің сипаттамасы. Бұл етістік немесе 
белгісіз нысанда бірнеше етістік немесе ауызша зат есім түрінде қалыптасады. 
Содан кейін зат есім немесе бірнеше зат есім арқылы әрекет объектісі 
сипатталады. Егер қажеттілік болса, әрекет жағдайы сипатталады. 

Оқу бағдарламасының мақсаты өлшенетін және кәсіби саланы 
даярлаудың осы бағыты бойынша қол жеткізудің жиынтық нәтижесі ретінде  
қысқаша сипаттамасы. 

Мысалы, физика мұғалімін даярлауда: психологиялық, педагогикалық 
және пәндік-әдістемелік саладағы жоғары сапалы білім, арнайы, аналитикалық, 
зерттеушілік және тілдік дағдылар, сонымен қатар өздігінен білім алу және 
кәсіби білім, білік дағдыларын жетілдіру; көшбасшылық, жаңашыл ойлау, 
жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесі, азаматтық жауапкершілік 
қасиеттерді жеке тұлға бойына қалыптастырғаны жөн. 

4. 5. Оқыту нәтижелері жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

көшбасшылық қасиеттері мен инновациялық ойлау 
қабілеті бар физика мұғалімін даярлау 

7  ББХСЖ  бойынша деңгейі  ББХСЖ 6 
8  ҰБШ  бойынша  деңгейі  ҰБШ 6 
9  СБШ  бойынша  деңгейі СБШ 6 (6.1) 
10  Оқу түрі Күндізгі  (full time / part time) 
11  Оқу мерзімі 4 жыл 
12  Оқыту тілі қазақ және орыс (Үш тілді білім) 
13  Кредиттер көлемі 240 академиялық кредит / 240 ECTS 
14  Берілетін академиялық дәреже «6В01502Физика» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім бакалавры  
15  Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға 
қосымшаның болуы   

№ KZ73LAA00015765 
Берілген күні : 08.04.2019 

16   ББ Аккредитациясының болуы Бар 
Аккредиттеу органының атауы "Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

тәуелсіз агенттік" мемлекеттік емес мекемесі» 
https://iqaa.kz/resheniya-po-
akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-
akkreditatsiya?start=2 

Аккредиттеу мерзімі 08.11.2014 -07.11.2019 г. 

https://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-akkreditatsiya?start=2
https://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-akkreditatsiya?start=2
https://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/spetsializirovannaya-programmnaya-akkreditatsiya?start=2


беру бағдарламасының әрбір иерархиялық деңгейінде (жалпы бағдарлама 
деңгейінде, жеке модульдер мен оқу пәндері) әрбір деңгейде 8 нәтижеден 
тұрады. 
Білім беру бағдарламасында күтілетін оқу нәтижелерін жоспарлап, 
сипаттауға  арналған 2-кестеде  негізгі құзыреттілікте берілген оқыту  
нәтижелері. 

Негізгі құзіреттіліктер  Модуль, 
жіберілген 
құзыретін 
қалыптастыруға, 
құзыреттілік 
дағдыларының 
болуы 

(analytical, 
research, 
ethical, leader 
eloquence, soft 
skills) 

НҚ1 коммуникативтік 
- Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің негізгі және кәсіби-
терминологиялық лексикасын, функционалдық грамматикасын 
және функцияларын біледі. 
- Ана тілінде сөйлеушілердің әлеуметтік-мәдени дәстүрлерін 
және мәдениаралық қарым-қатынас ережелерін ескере отырып, 
қарым-қатынастың этикалық нормаларын біледі және 
сақтайды. 
- Кәсіби және ғылыми қызметте ауызша және жазбаша қарым-
қатынас дағдыларын меңгерген, тақырып бойынша үш тілде өз 
ойларын тұжырымдайды және білдіреді. 
- Әдістемелік маңызды құжаттарды әзірлеу және жасау 
талаптарын біледі және академиялық жазу дағдыларын 
меңгерген.  
- Жеке тұлғаның, тілдің және қарым-қатынастың 
құндылықтарын ескере отырып, сындарлы және сындарлы 
диалогқа дайын; әр түрлі коммуникативтік жағдайларда 
ынтымақтастық дағдыларын , қарым-қатынас жағдайларына 
бейімделу дағдыларын қолдайды және қақтығыстарды шеше 
алады. 
- Оқу материалының мазмұнын талдау, мақсаттарға сәйкес 
оқыту әдістерін таңдау және студенттердің тілдік 
қажеттіліктері мен сұраныстарын ескере отырып оқытуды 
жүргізеді. 
  
-Ақпаратты үш тілде, соның ішінде кәсіби мазмұнда табады, 
жіктейді, талдайды және синтездейді және оны кәсіби-тұлғалық 

 
Тілдік модуль 
 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 



дамыту мақсатында және мамандық бойынша пәнді оқыту 
процесінде қолданады. 
 - Қоғамның лингвистикалық әртүрлілігі мен мәдениетін 
түсінеді және құрметтейді, үш тілмен жазбаша және ауызша 
түрде, оның ішінде кәсіби тақырыптарда сәтті қарым-қатынас 
жасау үшін жеткілікті деңгейде үш тілді меңгерген 
НҚ2 Негізгі математикалық, жаратылыстану және 
техникалық оқыту 
- негізгі математикалық амалдар мен көріністерді біледі. 
- негізгі математикалық нысандар мен түсініктерді түсінеді. 
- күнделікті жағдайда математиканың негізгі әдістері мен 
алгоритмдерін қолданады. 
- байқалған фактілер мен құбылыстарды математикалық 
әдістер арқылы талдайды және синтездейді. 
 - бастапқы мәліметтер мен жоспарланған нәтижені бағалайды. 
 - Алынған білім шеңберіндегі құралдар мен құрылғылардың 
жұмысының негіздерін біледі және түсінеді. 
 - Қоршаған ортаның құбылыстарын түсіндіру үшін  ғылыми 
жаратылыстану тұжырымдамаларының негізгі қағидаларын 
қолданады. 
 - Қазіргі ғылым жаратылыстану тұжырымдамаларының негізгі 
қағидаларын талдайды және сыни бағалайды. 

М4-
жаратылыстану-
математикалық 
модуль 
Analytical skills, 
Research skills,  
Leader eloquence, 
Soft skills 
 

НҚ3 компьютерлік 
- Жалпы компьютерлік сауаттылыққа ие: құралдар, қамтамасыз 
ету, технологиялар. 
- Ақпаратты сенімді және сыни түрде қолданады: сабақта 
технологияны қашан, қайда және қалай пайдалану керектігін 
(қызмет түрлері, презентациялар, т.б.) түсіндіріледі. 
-Бағдарламалық және техникалық қамтамасыз етудің, түрлі 
қосымшалардың, веб-беттерді және т. б. қарап шығудың негізгі 
операцияларын біледі, интернет-көздерден ақпаратты өз 
бетінше таңдайды. 
- Жеке өзін-өзі жетілдіру үшін пәндік және педагогикалық 
білімді жетілдіру үшін қажетті интернет-ресурстарды білу және 
техникалық дағдылары бар. 
- Студенттерді өз бетінше оқыту әдістемесін әзірлейді, тиімді, 
жауапты, сыни және рефлексивті түрде ақпаратты және оны 
алу көздерін таңдайды және қолданады. 
- Білім алушыға бағытталған дискурсты қамтамасыз етеді, BL 
қазіргі заманғы білім беру үлгісін пайдалана отырып, жеке 
студент пен басқа да білім алушылар арасында теңдестіру 
жағдайын жасайды. 
- Ғаламтор көздерінен алынған ақпараттың дұрыстығының   
нақтылығына талдау жасау. 

М4-
жаратылыстану-
математикалық 
модуль 
 
Analytical skills, 
Research skills,  
Leader eloquence, 
Soft skills 
 

НҚ4 Әлеуметтік-мәдени 
– өзінің ұлттық мәдени мұрасын және оның әлемдік 

М1- Модуль- 
Тарихи 



мәдениеттегі орнын біледі; Ұлттық саясат пен әлеуметтік 
басымдықтар, әлеуметтік-саяси тұжырымдамалар мен 
құрылымдар саласында білімі бар.  
- Өзінің мәдениетін және оған қатыстылығын түсінеді, 
Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 
процесін құрайды.  
– Басқа мәдениеттерді құрметтейді және өзге мәдениетке, өзге 
өмір салтына төзімді қарым-қатынасты қалыптастырады, 
мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамытады. 
- Мемлекеттің ұлттық саясатының мақсаттарын түсінеді; 
олардың бірлігінде жалпы адамзаттық және ұлттық 
құндылықтар жүйесіне қатыстылық танытады. 
- Қоғамдық өмірге тиімді және сындарлы қатыса алады; 
кемсітушіліктің, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы 
тұру қабілетін көрсетеді. 
-Әлемдегі тарихи және қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси 
жағдайды талдайды және барабар бағалайды; сыни және 
шығармашылық ойлауға, қоғамдық іс-шараларға сындарлы 
қатысуға, сондай-ақ жергілікті, ұлттық және халықаралық 
деңгейлерде шешімдер қабылдауға қабілетті. 
- Қоғамның мәдени өміріне қатыса отырып, шығармашылық 
қабілеттері мен өзінің мәдени деңгейін арттыруға деген 
ықыласын дамытады; әртүрлі құралдармен, оның ішінде 
музыка, театр, әдебиет және бейнелеу өнерінің көмегімен ой-
пікір, идеялар, әсерлер мен уайымдар шығармашылық 
білдірудің маңыздылығын түсінеді. 
- Білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін 
жүзеге асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға 
ықпал етеді. 

философиялық 
білімі мен 
Рухани жаңғыру 
 
М2-Модуль 
әлеуметтік- 
саяси білім 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 

НҚ5-кәсіпкерлік, экономикалық 
- Экономикалық білім негіздерін, менеджмент, маркетинг, 
қаржы және т. б. саласында білімді меңгерген. 
- Құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздерін, Қазақстан 
Республикасының Экономикалық даму үрдістерін мен 
экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен 
міндеттерін біледі және түсінеді. 
- Аудиториямен, топпен, жеке студенттермен жұмыс жасау 
кезінде озық технологияларды қолдана отырып, сонымен қатар 
барлығына бірдей қол жетімділікті қамтамасыз етеді  
- Басқарушылық және көшбасшылық қабілеттер: кәсіби 
көшбасшылық негіздерін білу,сыни ойлау, шығармашылық,  
инновациялық көзқарас пен мүмкіндікке дайын болу. 
- Өз мақсаттарына жету үшін жобаларды жоспарлайды және 
басқарады, өз қызметі саласында жұмыс істей отырып, 
мүмкіндіктерді пайдаланады; волонтерлік жобаларды құрып, 
оны жүзеге асырады. 

M2 - модуль 
әлеуметтік саяси 
білім 
 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 



- Инновациялық идеяларды басқарады, қолданады және 
стандартты емес немесе баламалы шешімдерді табады. 
- Білім беру мүделі тарапынан біріктіретін инновациялық 
идеяларды (түрлі шығармашылық бірлестіктер, 
қауымдастықтар және т. б.) өз бетімен дербес басшылық етеді. 
- Кәсіби қоғамдастықтағы, оның ішінде желілік қарым-
қатынасты ынтымақтастықтың түрлерін, әдістерін 
ұйымдастыру.  
НҚ6 Кәсіби-педагогикалық 
-Мектеп педагогикасын, оқыту әдістемесімен 
интеграциялаудағы мектеп дидактикасының классикалық 
ережелерін, психологиялық-педагогикалық ғылымдар 
саласындағы жаңа жетістіктерді біле отырып, жоғары 
әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына 
адалдығын танытады.  
-Негізгі заманауи теориялық-әдістемелік тәсілдерді; оқытудың 
дәстүрлі және инновациялық технологиялары мен 
дидактикалық  оқыту құралдарын, сонымен қатар 
дифференциалды және интеграцияланған оқытудың,  жан –
жақты педагогикалық технологияларын дамыта оқытуда  
құзыреттілік тәсілдің ерекшеліктерін айқындай білу керек.   
- Білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 
құндылықтарымен интеграциялау принциптерін біледі. 
- Оқу үрдісінің жаңа модельдері мен стратегияларын жобалау 
үшін, мектеп, орта білімнен кейінгі және жоғары білім берудің 
интеграциясы мен әдістерінің сабақтастығының принциптеріне 
педагогикалық мақсат қоя білген жөн.  
-Педагогиканы және оқу пәнінің әдістемесін, заманауи білім 
беру технологияларын, оның ішінде on-linе режимінде білу, 
оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерін, нысандары мен 
құралдарын, инклюзивті білім берудің құндылықтары мен 
нанымдарын түсінеді. 
- Оқушылардың оқу және оқудан тыс қызметін ұйымдастыру; 
кәсіби қызмет барысында жаңа білім беру технологияларын   
оқытуда жаңа тәсілдерді (НЗМ), зертханаларды, баспа 
құралдарын, бейне, мультимедиялық құралдарды, 
бағдарламалық қамтамасыз етуде, интернетті қолданады; Бала 
құқықтары және ерекше мүмкіндігі шектеулі  азаматтардың 
құқықтары туралы негізгі халықаралық және отандық 
құжаттарды; критериалды бағалау құралдарын, 
қалыптастырушы және жиынтық құралдарын бағалау; 
педагогикалық және арнайы салалардағы ғылыми 
зерттеулердің нәтижелерін қолданады. 
– Білім беру процесінің барлық субъектілерінің (жеке, 
оқушылар, ата-аналар) қызметін талдайды, оқыту процесін 
жетілдіру үшін әріптестермен ынтымақтастықта жұмыс істей 

M6 - модуль 
инклюзивті білім 
берудегі 
технологиялық  
M7 - кәсіби 
модуль 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 



алады; оқуту қажеттілік пен қиындықтарды анықтап,білім беру 
ортасын қолайлы жағдай жасалады . 
-Оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу принциптері мен 
әдістерін біледі.  
НҚ7 жеке тұлғалық 
- Білім алушы студент өз құқықтары мен бостандықтарын 
демократиялылық, әділдік, адалдық принциптерін білу 
негізінде жеке басына құрметпен көрсету; 
- Әріптестермен, білім алушылармен және ата-аналармен 
қарым-қатынаста әдебі; кәсіби коммуникация білімін ескере 
отырып, психологиялық, педагогикалық қарым-қатынас пен 
әдеп нормаларын сақтайды;  
- Нақты мақсаттарға қол жеткізу үшін шешім қабылдайды; 
өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты болуға дайын. 
- Білімнің құндылығын түсінеді және оны үнемі толықтыруға 
ұмтылады, өз біліктілігін арттыруды өз бетінше жоспарлайды 
және қосымша білімді игеруге өзін-өзі анықтау әдістерін біледі.  
-Көшбасшылық қасиеттер мен дамыған эмоциялық интеллектке 
ие; қисынды және негізделген дәлел арқылы сендіру 
дағдыларын меңгерген; тұлға аралық және кәсіби қарым-
қатынастардағы парасаттылық пен жауапкершіліктің үлгісі 
болып табылады. 
- Ынтымақтастыққа дайын; басқару қабілеттері мен топтық  
жұмысты ұйымдастыру дағдыларына ие (менеджмент негізі). 
– Кез келген келіп түскен ақпаратты сындық түрде бағалауда,  
жан – жақты (сыни ойлау) назар аударуда аналитикалық ойлау 
қабілеті бар; көлемді ақпаратты талдап, қабылдай алатын, 
педагогикалық жағдаяттарды  пайымдауда дұрыс талқылай 
түсіндіре алатын,  өз бетімен шеше алатындай тұлға болу тиіс . 
- Зерттеу дағдыларын меңгерген: оқыту мен тәрбиелеуді және 
білім беру міндетті түрде жүйелі қабылдау; педагогикалық 
зерттеу құралдарын меңгеруде (философия, ғылымиметрия); 
педагогикалық ақпаратты өз бетінше іздеу, жинау және талдау; 
қарама-қайшылықтар мен олқылықтарды анықтау; 
педагогикалық жағдаятарды бағалау; логикалық және өзіндік 
тұжырымдар мен ой-пікірлерді (зерттеулер) жасауға қабілетті.  

M1 - Тарихи 
модуль 
философиялық 
білім және 
рухани жаңғыру 
M2 - әлеуметтік 
модуль 
саяси білім 
M3 - Тіл модулі 
M4 - табиғи 
математикалық 
модуль 
M5 - іргелі 
дайындық модулі 
M6 - инклюзивті 
білім берудегі 
технологиялық 
модуль 
M7 - кәсіби 
модуль 
 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 

НҚ8 - арнайы (пәндік) 
(ФИЗИКА МЫСАЛЫНДА) 
- Физика мен астрономияның тұжырымдамалық және 
теориялық негіздерін, олардың ғылым мен құндылықтардың 
жалпы жүйесіндегі орнын, даму тарихы мен қазіргі 
жағдайымен танысады. 
- Фундаменталды физикалық заңдылықтар мен теориялар, 
табиғат пен технологиядағы құбылыстар мен процестердің 
физикалық мәні туралы білім жүйесін меңгерген. 
- Физиканы оқыту технологиясы мен физиканың теориялық 

 
M5 - 
фундаментальдық 
дайындық модулі 
M7 - кәсіби 
модуль 
Analytical skills,  
Research skills,  
Ethical skills, 
Leader eloquence, 
Soft skills 
 



 
Оқыту нәтижелерін тұжырымдау кезінде мынадай етістіктерді 

қолдану қажет: талдау, меңгеру және т.б., Білім беру есебінің 
таксономиясына сүйене отырып, білім алушылардың  зеректік ойлау 
қабілеттін дамытуға Б. Блумның ыңғайлы жіктемесі ретінде (1 суретті 
қараңыз). 
  
 

 
Б. Блумның білім беру міндеттерінің таксономиясы 1-сурет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

және эксперименталды негіздері туралы білімдерін қолданады. 
- Физикалық экспериментті ұйымдастыру және өткізу 
дағдыларын меңгерген (зертханалық, демонстрациялық, 
компьютерлік) 
- Бақылау және эксперимент нәтижелерін теориялық талдау 
әдістерін, компьютерлік модельдеу тәсілдерін меңгерген. 
- Жалпы және теориялық физика және астрономия, 
фундаменталды, қолданбалы математика және ақпараттық 
технологиялар туралы білімдерді құбылыстар мен процестерді 
талдау және синтездеу үшін қолданады. 
-Математикалық құралдарын қолдана отырып, бағдарламалауды 
және кәзіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды  тәжірибеде қолданып, шешімдерін табу үшін, 
физика саласында аналитикалық және технологиялық  шешімін 
сараптау үшін, эксперименттік және теориялық, ақпаратты 
тарату қажет    
 - түсіндіру, диалог, сұрақ қою, пікірталас және т.б. қолдана 
отырып, өз сөзін қалыптастырады. 



Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларында 
оқыту нәтижелерін сипаттау кезінде дайындық деңгейі бойынша Дублиндік 
дескрипторларды ескеру ұсынылады (3-кесте). 

3-кесте Дайындық деңгейлері бойынша Дублин дескрипторлары 
 

Бакалавриат  Магистратура PhD докторантура 

1) осы саладағы озық 
білімге негізделген 
оқылатын салада білім 
мен түсініктерді 
көрсету; 
2) білімі мен түсінігін 
кәсіби деңгейде 
қолдану, зерделенетін 
саладағы мәселелерді 
шешу және 
аргументтерді 
тұжырымдау; 
3) Әлеуметтік, 
этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере 
отырып, пікірлерді 
қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау мен 
түсіндіруді; 
4) мамандарға, сондай-
ақ маман емес 
мамандарға ақпаратты, 
идеяларды, мәселелер 
мен шешімдерді 
жеткізу; 
5) оқылатын салада 
одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту 
дайындық дағдылары 
қажет. 
 

1)ғылыми-зерттеу 
контекстінде 
идеяларды дамыту 
және (немесе) 
қолдану кезінде осы 
саладағы алдыңғы 
қатарлы білімге 
негізделген оқу 
саласындағы дамып 
келе жатқан білім 
мен түсінігін 
көрсету; 
2)өз білімін, түсінігін 
және жаңа ортада, 
пәнаралық кеңістікте 
мәселелерді шешу 
қабілеттерін кәсіби 
деңгейде қолдана 
алады; 
3) Әлеуметтік, 
этикалық және 
ғылыми 
пайымдауларды 
ескере отырып, 
пікірлерді 
қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинап, 
түсіндіру; 
4)ақпаратты, 
идеяларды, 
қорытындыларды, 
мәселелер мен 
шешімдерді 
мамандарға да, 
маман емес 
адамдарға да анық 
бір мәнді түрде 
жеткізу; 
5) оқу саласындағы 

1) оқу саласы туралы 
жүйелі түсінуді, осы салада 
қолданылатын зерттеу 
әдістері мен дағдыларын 
меңгеру; 
2) маңызды зерттеу 
процесін ғылыми 
көзқараспен ойлау, 
жобалау, енгізу және 
бейімдеу қабілетін көрсету; 
3) ұлттық немесе 
халықаралық деңгейде 
жариялауға лайықты 
ғылыми саланың шекарасын 
кеңейтуге өзіндік ерекше 
зерттеулерімен үлес қосу; 
4) жаңа және күрделі 
идеяларды сыни талдау, 
бағалау және синтездеу; 
5) өз білімі мен 
жетістіктерін әріптестеріне, 
ғылыми қоғамдастыққа 
және жалпы  жұртшылыққа 
хабарлау; 
 
6)білімге негізделген 
қоғамның технологиялық, 
әлеуметтік немесе мәдени 
дамуындағы академиялық 
және кәсіби тұрғыда алға 
жылжуға жәрдемдесу. 



қосымша білім беруді 
дербес жалғастыру 
үшін қажетті оқыту 
дағдыларды 
қалыптастыру. 
 

 
Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелерінің бітірушінің 

моделімен арақатынасының матрицасы 
 

Оқу 
бітірушілер 
моделі 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 
 

НҚ 1         
…         

…         
НҚ          
 

 
6. Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы 

келесі компоненттерден тұрады: 
Берілген дәрежесі: "6В01502 Физика" білім беру бағдарламасы 

бойынша білім бакалавры» 
Маман лауазымдарының тізімі. Маманның лауазымын көрсету кезінде 

келесі сайтқа сілтеме жасай отырып, кәсіби стандарттарға назар аудару 
қажет http://atameken.kz/ru/services/16-professionalnye-standarty ескерту. 

Мысалы, «6В01502 Физика» білім беру бағдарламасын игеру нәтижесінде 
түлектер келесі мамандықтар бойынша кәсіби құзіреттілікке ие бола алады:  

«Мұғалім. Орта мектеп Мұғалім.Колледж оқытушысы және т. б..» кәсіби 
стандарттарға сәйкес, «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы Басқарма Төрағасының орынбасары 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 
бұйрығымен бекітілген. 

  6.1 кәсіби қызмет саласы 
"6В01502 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

өзінің кәсіптік қызметін білім беру саласында жүзеге асырады. 
6.2 кәсіби қызмет объектілері 
"6В01502 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: 
Меншік түріне мен ведомстволық бағыныштылығына қарамастан, орта 

білім беру ұйымдарындағы барлық типтегі педагогикалық процесс; техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс. 

6.3 Кәсіби қызмет пәні 
"6В01502 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврының 

кәсіби қызметінің пәні: инновациялық психологиялық-педагогикалық әдістер 
мен құралдарды қолдана отырып, білім алушыларды физиканы оқыту және 
тәрбиелеу. 



6.4 Кәсіби қызмет түрлері 
"6В01502 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 
- білім беру (педагогикалық); 
– оқу-тәрбиелік; 
- оқу-технологиялық; 
- әлеуметтік-педагогикалық; 
- эксперименталды зерттеу; 
- ұйымдастырушылық және басқару; 
- ақпарат және байланыс. 
- 6.5 Кәсіби қызметтің функциялары 
- «6В01502Физика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврының 

кәсіби іс-әрекетінің қызметінің функциялары: 
- білім беру; 
– тәрбиелік; 
- зерттеу; 
- әдістемелік; 
- әлеуметтік-коммуникативтік.  
- 6.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 
«6В01502Физика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың 

қызметі орта білімнің жаңартылған мазмұны жағдайында, күтілетін 
нәтижелерге сүйене отырып , кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес келесі 
мәселелерді шешуге бағытталуы керек: 

білім беру қызметі саласында: 
білім беру қызметі саласында:  
 «Мәңгілік Ел» құндылықтарын мен «Руханижаңғыру» бағдарламасының 

негізгі бағыттарын ескере отырып, студенттердің оқыту және тәрбиелеу   
процесін ұйымдастыру, білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесті 
жаңартылған мазмұн, контекстінде әр түрлі білім беру ұйымдарында 
педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет 
нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау; 

Жалпы білім беретін, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақ 
жүргізу; 

Әдіснамалық білім мен қолданбалы дағдыларды нақты жағдайда, соның 
ішінде онлайн режимінде іске асыру. 

оқу-тәрбие қызметі саласында:  
- Сыни тұрғыдан ойлауы дамыған, үш (қазақ, орыс, ағылшын) және одан 

да көп тілдерді еркін меңгерген, әлеуметтік-экономикалық әр түрлі 
проблемаларды заман талабына сай шешуге дайын, қазіргі шындыққа ықпал 
етуге қабілетті, елдің интеллектуалдық, физикалық және рухани дамыған 
азаматын қалыптастыру және дамыту;  

- Білім берудің жаңартылған білім мазмұны, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясының құндылықтары және «Руханижанғырудың» негізгі аспектілері 
тұрғысынан тәрбие жұмыстарын заңдарға, принциптерге, сондай-ақ 
педагогикалық процестің тәрбиелік жұмыстарына сәйкес жоспарлау және 
жүзеге асыру; 

- Студенттерді оқыту мен тәрбиелеуде «Мәңгілік Ел» құндылықтары мен 



қоғамның рухани жаңаруы контекстінде жаңа тәсілдерді қолдану; 
мектеп оқушыларын физика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарға оқыту 

мен тәрбиелеудің әртүрлі формалары мен әдістерін таңдап қолдану; 
- Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды оқыту мен 

тәрбиелеуде инклюзивті және сараланған тәсілдерді қолдану; 
- Студенттермен, әріптестерімен және ата-аналармен қарым-қатынаста 

төзімділік  
оқу-технологиялық қызмет саласында: 
- Блумның когнитивті теориясы және дескрипторлары құрастыру 

негізінде студенттердің күтілетін нәтижелерін бағалау үшін критериалды 
технологияны қолдану; 

- Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау, жүйелілік, дәйектілік, 
объективтілік, ашықтық, ұстанымдылық, нақтылық негізінде бағалау 
қағидаттары; 

 - Сабақты ұзақ, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау негіздерін  
меңгеру; 

- Студенттерде метакогнитивті қабілеттердің дамытуға ықпал ететін 
оқытудың белсенді әдістерін қолдану. 

әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласында: 
ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді тәрбиелеу және 

дамыту үшін қолайлы жағдай жасау және оларға педагогикалық қолдау 
көрсету. 

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 
зерттеу қызметінде ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістемесі мен 

әдістерін қолдану; 
- іс-әрекетте зерттеу жүргізу (ActionResearch) және lessonstady; 
-  қазіргі ғылыми-әдістемелік әдебиетті оқу; 
- Физиканы оқытудағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және 

қорыту; 
ұйымдастыру және басқару қызметі саласында:  
 - Әр түрлі деңгейлердегі физика курсының мазмұнын жоспарлау;  
 - Оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілдерін анықтау;  
 - менеджмент қызметін меңгеру негізінде кадрларды даярлау орталығын 

басқару: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау және 
диагностика жасау; 

ақпараттық-коммуникациялық қызмет саласында:  
- Оқу - тәрбие процесінде және сабақтан тыс уақытта ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану; 
- Студенттердің ақпараттық білім алу ортасымен, электрондық білім беру  

ресурстарымен оңтайлы өзара сабақтастықты нығайту үшін жағдай жасау; 
- Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды 

пайдалана отырып, табиғи-ғылыми ақпаратты іздеу және өңдеу процесін 
ұйымдастыру. 
  
 
 
 



7 модульдердің, пәндердің, білім беру бағдарламасының көлемінің 
сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасының модульдерінің сипаттамасы 3-кестеде 
көрсетілген форматқа ие. 

Таблица 4 Білім беру бағдарламасының модульдерінің сипаттамасы 
 

Мо
дул

ь 
код
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Модул
ь 

атауы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері 
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Ака
дем
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ық 

ECT
S 
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 Ішкі 
семес
трлік 
аттест
ация(с
аны) 

Бақыл
ау 

нысан
ы 

Мод
уль 
1 

Тарихи-
филосо
фиялық 
білім 
және 
рухани 
жаңғыр
у 
модулі 

ОН1-Қазақстанның қазіргі 
тарихын, философиясын, ежелгі 
дәуірден бүгінгі күнге дейінгі 
туған өлке аумағындағы тарихи 
процестің негізгі кезеңдері мен 
ерекшеліктерін зерделеудің 
теориялық негіздері мен 
әдіснамалық тәсілдерін білу; 
ОН 2-тарихи процестің ежелгі 
дәуірден бүгінгі күнге дейінгі 
сыни талдаулары арқылы 
тарихи өткен құбылыстар мен 
оқиғаларды байланыстыру; 
ОН3 - тарихи 
ретроспективадағы әлеуметтік 
әлем оқиғалары мен 
құбылыстарының себеп-
салдарлық байланыстарын 
философиялық ұғыну тәсілдерін 
меңгеру; 
ОН4-ғылыми және 
философиялық талдау негізінде 
заманауи мәселелерді шешу 
мүмкіндігін ұсыну 
туған өлкенің мәдени 
мұраларын көрсету арқылы 
тарихи өткен; 
ОН5-туған өлкенің табиғаты, 
тарихы мен мәдениетінің 
бірегейлігіне құрмет сезімін 
тәрбиелеу негізінде ғылыми-
зерттеу призмасы арқылы 
қазіргі заманғы қазақстандық 
модельдің ерекшеліктері мен 
маңызын талдау; оның 
сақталуына жауапты қарым-
қатынас жасау; 
ОН6-негізгі дүниетанымдық 
ұғымдардың практикалық 
әлеуетін анықтау мәдениаралық 
диалог пен рухани мұраға 
ұқыпты қарау; 
ОН7-этикалық шешім қабылдау 
мақсатында Қазақстандық 
бірегейлік пен патриотизмді 
қалыптастырудағы мәдени және 
тұлғалық бағдарлардың Тарихи 
білімдерінің негізгі рөлін 
негіздеу; 

10 ЖБП 
МК 

SIK 
1101 

Қазақс
танның 
қазіргі 
заманғ
ы 
тарихы 

5 1 МЕ 
(жазба

ша) 

 

 ЖБП 
МК 

Fil 
2102 
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офия 

5 3 емтиха
н (КТ) 



ОН8-қазіргі қоғамның 
демократиялық құндылықтары 
мен төзімділігі, түсіністігі 
басымдылығы бойынша өзінің 
азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру. Зерттеу 
нәтижелерін талқылау үшін 
таныстыру 
 

 
Пән кодтарын беру тәртібі:  
Кодтау объектісі - бұл Қазақстан Республикасының Жоғарғы және 

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру аясында оқытылатын және міндетті 
компонент пен таңдау компонентіне енгізілетін оқу пәндері болып табылады. 

Оқу пәндерінің код түрінде жіктелуі параллель әдісімен енгізіліне 
қолдануы, тәуелсіз топтардан алынған кодымен жан-жақты классификация 
әдісімен қолдана отырып жүзеге асырылады.  

Пәндердің кодтары әріптік-цифрлық алфавиттің көмегімен көрсетілген. 
Әріп бөлігі латын әліпбиінің әріптерімен (1-кесте), цифрлық бөлігі араб 
цифрларымен ұсынылған. 
 

орыс 
әріп 

әліпбиі 

қазақ 
 әріп 

әліпбиі 

латын 
әріп 

әліпбиі 

орыс 
әріп 

әліпбиі 

қазақ 
 әріп 
әліпб

иі 

латын 
әріп 

әліпбиі 

А Ә A Р  R 
Б  B С  S 
В  V Т  T 
Г Ғ G У ҮҰ U 
Д  D Ф  F 
Е  E Х һ H 
Ж  Zh Ц  C 
З  Z Ч  Ch 
И І I Ш  Sh 
К Қ K Щ  Shch 
Л  L Ы  Y 
М  M Э  E 
Н Ң N Ю  Yu 
О Ө O Я  Ya 
П  P    

 
Негізі кодтың екі немесе одан да көп әріптік белгіден және төрт сандық 

таңбадан тұрады. 
Егер оқу пәнінің атауында бір сөз берілген болса, онда кодтың әріптік 

бөлігі латын әліпбиін пайдалана отырып, орыс тіліндегі  сөздің алғашқы үш 
әрпінен, ал, қалғандары кіші әріптен тұрады. 

Мысал: 
Математика-Mat 
Экология-Eko 
Физика-Fiz 
Егер оқу пәнінің атауында екі немесе одан да көп сөз берілсе, онда 



кодтың әріптік бөлігі латын әліпбиін пайдалана отырып, мағыналық жүктемені 
көтеретін орыс тіліндегі әр сөздің бас әріптерінен жасалады. 

Ерекшелік - Ж, Ч, Ш, Ю, Я әріптері, өйткені латын әліпбиінде олар 2 
әріптің тіркесімімен берілген: 

Ж - Zh 
Ч - Ch 
Ш - Sh 
Ю- Yu 
Я - Ya 

 
Мысал: 
Қазақстан тарихы-ІК 
Неміс философиясының тарихы XYIII-XIX ғасырдың екінші 

жартысы-INF 
Кодтың бірінші сандық белгісі оқу курсын білдіреді: 
1, 2, 3, 4 - бакалавриат барысында оқыту курстары; 
5, 6 - магистратура барысында оқу курстары; 
7 және одан жоғары - докторантура барысындағы курстар. 
Екінші сандық белгі осы оқу пәні жататын циклді көрсетеді. 
Бұл ретте жалпы білім беретін пәндер циклы (ЖБП) 1 сандық таңбамен, 

базалық пәндер циклы – 2 таңбасымен, кәсіптік пәндер циклы-3таңбасымен  
белгіленеді. 

Үшінші және төртінші сандық белгілер мамандық циклі шеңберінде 
берілген пәннің реттік нөмірін көрсетеді. 

Мысал: 
"Жазбаша аударма практикасы" оқу пәні кәсіби пәндер циклінде үшінші 

курста оқытылғандықтан, бұл цикл барысында реттік саны төртінші нөмірге ие 
болады. 

Келесі бойынша, 
Пән коды-РРР 3304 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
8. Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу 
матрицасы 
Қалыптасатын оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасында пәнінің қысқаша сипаттамасы берілген және модульді 
оқытудың қандай нәтижесіне жетуге бағытталған + таңбасымен белгіленген (5-Кесте). 
 
№ Наименов

ание 
дисципли
ны  

 Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кред
ит 
саны 

Қалыптастырылған оқыту нәтижелері 
(коды) 

 

ON 
1 

ON 
2 

ON 
3 

ON 
4 

ON 
5 

ON 
6 

ON 
7 

ON
8. 

 

Жалпы білім беру циклі 
Жоғары оқу орнының компонент / Қосымша компонент  

  
Қазақстан
ның 
қазіргі 
тарихы 

ETHICAL SKILLS бұл пән оқушылардың тарихи санасын 
қалыптастырады. Пәннің маңыздылығы оның қазақстандық 
бірегейлікті, халықтың өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа 
мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс қажеттілігімен 
байланысты міндеттерді іске асырудағы зор рөліне 
негізделген.  ЖОО түлектері белгіленген мақсаттарды 
табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзегі болып 
табылатын «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, қоғамдық 
сананы жаңғырту және рухани-мәдени дәстүрлердің 
сабақтастығы үрдісіндегі басқару механизмі ықпал етеді. 
 
 

5 +   +      

             
 Базалық пәндер циклі 

Базалық компонент 
 2.1  

Математик
алық 
талдау 

2.1 ANALYTICALSKILLS, RESEARCHSKILLS Пәнді оқып, 
студенттер сандық тізбектердің шектерін табуға есептерді 
шешуді, бір айнымалы функцияны зерттеуді, бір айнымалы 
функцияны, жоғары ретті туындылар мен 

          



дифференциалдарды есептеуді; көп айнымалы функцияны 
дифференциалды есептеуді, белгісіз интегралды, физикалық 
есептерді шешу үшін анықталған интегралды қолдануды; 
еселі интегралдар, қатарлар, дифференциалдық теңдеулерді 
шешуді үйренеді. 

             
Базалық пәндер циклі 
Базалық компонент 

  
Инклюзивт
і білім бер 

Студенттер игереді: инклюзивті білім беру модельдері. 
Мүмкіндігі шектеулі балалардың әртүрлі санаттары үшін 
инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттары. Жалпы 
білім беру ұйымдарында инклюзивті процесті 
ұйымдастырудың құқықтық негіздері (халықаралық және 
отандық нормативтік құқықтық актілер). Интеграцияланған 
білім беру ортасында мүмкіндігі шектеулі балаларға 
психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру. Білім 
берудегі инклюзивті үрдістерді басқару 
 

          

 Кәсіптік пәндер циклі 
ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

  
9.1  
Классикалық 
механика 

9.1 ANALYTICALSKILLS, RESEARCHSKILLS  
Пәнді оқу барысында студенттер классикалық 
механиканың негізгі ережелері мен принциптерін, 
классикалық механиканың қозғалыс теңдеулерін, 
классикалық механиканың сақталу заңдары мен 
теоремаларын, динамиканың кейбір есептерін, бос емес 
жүйенің динамикасының заңдарын, инерциалды емес 
есептеу жүйелеріндегі қозғалыс заңдарын, қатты дене 
механикасының заңдарын, тұтас орта механикасының 
негіздерін меңгереді.  

          



Білім беру бағдарламасының модульдерімен өткізілген кредиттер мен 
сағаттардың көлемі 6 кестеде келтірілген. 

5-кесте - білім беру бағдарламасының модульдерімен өткізілген 
кредиттер мен сағат көлемін көрсететін жиынтық кестенің үлгісі 
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Ди
ф 

Сы
нақ 

 
1 

1 6 1 1 30      30 900 8  
2 5 1 2 29 1     30 900 8 1 

 
2 

3 3 3 1 30      30 900 7  
4 1 5 1 29 1     30 900 7 1 

 
3 

5 - 3 3 30      30 900 6  
6 - 1 5 27  3    30 900 6 1 

 
4 

7 - - 7 33      33 990 7 2 
8 - - - -   10 5 12 27 810   

Итог
о 

1
5 14 2

0 208 2 3 10 5 12 240 7200 49 5 

 
9. Оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша бағалау жүйесінде: ағымдағы және 
аралық бақылау (аудиториядағы сауалнама, оқу пәні  бойынша тестілеу, 
бақылау жұмыстары, курстық жұмыстарды қорғау, интерактивті пікірталастар , 
тренингтер, коллоквиумдар, ағылшын тілінде BL форматында жұмыс, соның 
ішінде online режимінде және т. б.), аралық аттестаттау (оқу пәнінің бөлімдері 
бойынша тестілеу, емтихан, практика бойынша есептерді қорғау және т. б.) 
қарастырылған. 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік 
әріптік жүйесі оларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS (иситиэс) 
ауыстыру арқылы 

Әріп жүйесі 
бойынша баға  

Сандық 
эквивалент  

Баллдары (%-қ 
көрсеткіш)  

Дәстүрлі жүйе бойынша 
баға 

А 4,0 95-100 Өте жақсы А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 

Жақсы В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D- 1,0 50-54 
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз F 0 0-24 



 
5. ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

 
1. Кафедра меңгерушісі. кафедра / ББ жетекшілері білім беру 

бағдарламасының оқу модульдерін іске асыруды қамтамасыз ете отырып, 
келесі қызметті жүзеге асырады: 

- білім беру бағдарламасын әзірлеу және түзету; 
- элективті пәндер каталогын қалыптастыру ( минор / мажор); 
- жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустарды бекіту); 
- оқытудың тиімді нысандары мен әдістерін таңдау; 
- қажетті оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу және пайдалану. 
2. Факультет деканаты /Департамент: 
 - жұмыс оқу жоспарын талдауды, бекітуді және орындалуын бақылауды 

жүзеге асырады; 
 - кредиттік оқытуды жүзеге асыру бойынша факультет/Департамент 

қызметін үйлестіруді жүзеге асырады; 
 - әр семестр қорытындысы бойынша факультет/департамент бойынша 

оқу тәжірибесін жинақтайды. 
3. Академиялық жұмыс басқармасы: 
 - оқытудың модульдік жүйесін іске асыру бойынша әдістемелік 

құжаттарды әзірлейді; 
 -ЖОО-да оқу жоспарларының орындалуын талдауды, бекітуді және 

бақылауды жүзеге асырады; 
 -ЖОО-да модульдік оқытуды жүзеге асыру бойынша 

факультеттер/департаменттердің қызметін үйлестіруді жүзеге асырады; 
 -ЖОО-да тәжірибе жинақтап, академиялық Кеңеске есеп беру 

мәліметтерін ұсынады. 
4. Студенттерді оқу пәндеріне қабылдауды тіркеу бөлімі ұйымдастырады. 

Сонымен қатар эдвайзерлер студенттермен әдістемелік және кеңес беру 
жұмыстарын ұйымдастыруға қатысады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1 Қосымша 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 
 
 
 
 

 
Бекітемін 
ҚМПУ Ғылыми кеңесі 
бастап "__" ___ 20__ г. 

Хаттама № __ 
Ғылыми кеңес төрағасы 

 
_____________ Е. Әбіл 

 
 

Білім беру саласы: 6B 01 Педагогикалық ғылымдар 
 

Жоғары білім беруге дайындық бағыты – бакалавриат: 
6в015 жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 

 
 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
"6В01502 ФИЗИКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Берілетін дәреже: «6В01502 Физика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 
 

 
 
 
 
 

Қостанай, 2019 
 
 
 
 



ӘЗІРЛЕУШІЛЕР   
Фамилия И.О. математикалық пәндер кафедра меңгерушісінің м.а., аға 

оқытушысы 
Фамилия И.О. физика-математикалық пәндер кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры 
Фамилия И.О. физика-математика пәндері кафедрасының аға 

оқытушысы 
   
   
САРАПШЫЛАР   
Фамилия И.О.  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Қостанай 

қаласындағы физика-математикалық бағыттағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы (Қостанай қ., 
Қостанай обл.) 
 

Фамилия И.О.  «Қостанай қаласы әкімдігі білім бөлімінің физика-
математикалық лицейі» ММ жаратылыстану пәндері 
кафедрасының меңгерушісі (Қостанай қ., Қостанай обл.) 
 
 

Фамилия И.О. мектепке дейінгі жалпы орта білім беру әдістемелік 
кабинетінің физика және информатика секторының 
меңгерушісі, Жаңартылған білім беру мазмұны бөлімі 
(Қостанай қ., Қостанай обл.) 

   
   
 ҚАРАЛДЫ   
Білім беру бағдарламасы студенттік қауымдастық өкілдерін тартумен физика-
математикалық пәндер кафедрасының кеңейтілген отырысында қаралды 
2019 ж. 21 қаңтардағы № 6 Хаттама  
   
   
МАҚҰЛДАНДЫ   
Білім беру бағдарламасы жаратылыстану-математика факультеті кеңесінің шешімімен 
мақұлданды 
2019 ж. 22 қаңтардағы № 5 Хаттама  
   
   
 ҰСЫНЫЛДЫ   
Білім беру бағдарламасы Ғылыми-әдістемелік кеңесінің қаулысымен ұсынылды 
2019 ж. 08ақпандағы № 3 Хаттама  
   
   
КЕЛІСІЛДІ   
Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілер өкілдерімен келісілді 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Қостанай қаласындағы физика-
математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы (Қостанай қ., 
Қостанай обл.) 
 2019 ж. 21 қаңтардағы № 6 Хаттама  
   
   



1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҰЖАТЫ 
 

 
№   
17  Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 
 

18  Даярлау бағытының коды мен 
жіктелуі 

 

19  Білім беру бағдарламаларының 
тобы  

 

20  Білім беру бағдарламасының 
атауы  

 

21   ББ-түрі  
22   ББ-мақсаты  
23   ББХСЖ  бойынша деңгейі  
24  ҰБШ  бойынша  деңгейі  
25  СБШ  бойынша  деңгейі  
26  Форма обучения Оқу түрі  
27  Срок обучения Оқу мерзімі  
28  Язык обучения Оқыту тілі  

29   Кредиттер көлемі  
30  Берілетін академиялық дәреже  
31  Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға 
қосымшаның болуы   

 

32  ББ Аккредитациясының болуы  
  Аккредиттеу органының атауы   

 Аккредиттеу мерзімі  



 
Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері мен  қалыптастырушы 

құзыреттіліктер сәйкестігінің матрицасы 
 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 
 

 НҚ 1         

…         

…         

НҚ …         
 

Білім беру бағдарламасы модульдерінің сипаттамасы 
 

 
Мо
дул

ь 
код
ы 

Модуль 
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Оқытудан күтілетін 
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S 

кред
итте

р  

Цик
л 

атау
ы 

Пә
нде
р 
ко
ды 

Пән 
атауы 

Акад
ем 

және
. 

ECT
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(саны)) 
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түрі 

          

        
 
Білім беру бағдарламасының пәндерінің сипаттамасы 
 
 
№ Пән 

атауы 
 Пәннің қысқаша 
сипаттамасы (30-50 
сөз) 

Кред
ит 
саны 

   Оқыту нәтижелері қалыптасу (кодтар) 
ON 
1 

ON 
2 

ON 
3 

ON 
4 

ON 
5 

ON 
6 

ON 
7 

… ON 
…. 

 
Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 
   5          
             

 Базалық пәндер циклі 
Базалық компонент 

 
             
             
             

Базалық пәндер циклі 
Таңдау компоненті 

 
             
             
             

 Кәсіптік пәндер циклі 
ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

 
             
             



5-кесте-білім беру бағдарламасының модульдері бөлігінде игерілген 
кредиттер мен сағаттардың көлемін көрсететін жиынтық кестенің үлгісі 
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1 

1 6 1 1 30      30 900 8  
2 5 1 2 29 1     30 900 8 1 

 
2 

3 3 3 1 30      30 900 7  
4 1 5 1 29 1     30 900 7 1 

 
3 

5 - 3 3 30      30 900 6  
6 - 1 5 27  3    30 900 6 1 

 
4 

7 - - 7 33      33 990 7 2 
8 - - - -   10 5 12 27 810   
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0 208 2 3 10 5 12 240 7200 49 5 
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	ОН1-Қазақстанның қазіргі тарихын, философиясын, ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі туған өлке аумағындағы тарихи процестің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін зерделеудің теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін білу;
	3
	5
	ОН 2-тарихи процестің ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі сыни талдаулары арқылы тарихи өткен құбылыстар мен оқиғаларды байланыстыру;
	ОН3 - тарихи ретроспективадағы әлеуметтік әлем оқиғалары мен құбылыстарының себеп-салдарлық байланыстарын философиялық ұғыну тәсілдерін меңгеру;
	ОН4-ғылыми және философиялық талдау негізінде заманауи мәселелерді шешу мүмкіндігін ұсыну
	туған өлкенің мәдени мұраларын көрсету арқылы тарихи өткен;
	ОН5-туған өлкенің табиғаты, тарихы мен мәдениетінің бірегейлігіне құрмет сезімін тәрбиелеу негізінде ғылыми-зерттеу призмасы арқылы қазіргі заманғы қазақстандық модельдің ерекшеліктері мен маңызын талдау; оның сақталуына жауапты қарым-қатынас жасау;
	ОН6-негізгі дүниетанымдық ұғымдардың практикалық әлеуетін анықтау мәдениаралық диалог пен рухани мұраға ұқыпты қарау;
	ОН7-этикалық шешім қабылдау мақсатында Қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы мәдени және тұлғалық бағдарлардың Тарихи білімдерінің негізгі рөлін негіздеу;
	ОН8-қазіргі қоғамның демократиялық құндылықтары мен төзімділігі, түсіністігі басымдылығы бойынша өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Зерттеу нәтижелерін талқылау үшін таныстыру
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