«6В01502.1-Математика-Физика» білім беру бағдарламасы төмендегі көрсетілгендер негізде әзірленді:
1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы,
«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I. Заңы
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 бұйрығы «Жоғары білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты».
3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесін бекіту
туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 бұйрығы
4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші №569-дың 13 қазаны.
5. «Педагог» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқармасының «Атамекен» 2017 жылдың 8
маусымындағы № 133 бұйрығына қосымша)
6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «жалпы білім беру ұйымдары үшін жалпы пәндер,
элективті курстар және элективті пәндер бойынша типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы.
7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі
орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы.
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Мазмұны
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
а)
б)
в)
г)
17
18
19
20
21
22
23

Білім беру бағдарламасының тӛлқұжаты
Білім беру бағдарламасының коды және атауы
Білім беру аймағының, дайындық бағытының классификациясы және коды
Білім беру бағдарлмасының тобы
Кредит саны
Оқыту нысаны
Оқыту тілі
Берілетін академиялық дәреже
Білім беру бағдарлмасының түрі
БХСЖ деңгейі
ҰБШ деңгейі
СБШ деңгейі
Білім беру бағдарлмасының ерекшелігі (біріккен, қосдипломдық)
Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нӛмірі
Аккредиттеу ӛкілеттігінің атауы және ББ аккредиттеуінің жарамдылық мерзімі
Білім беру бағдарламасының мақсаты
Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы
Бітіруші түлектің лауазымдар тізбесі
Кәсіби қызмет саласы мен нысаны
Кәсіби қызмет түрлері
Кәсіби қызметтің функциялары
Құзыреттілік бойынша оқыту нәтижелерін тұжырымдау
Оқу нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерінің анықталуы
Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы
Сертификаттық бағдарлама (майнор)
Жоспарланған оқыту нәтижелерін модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен сәйкестендіру
Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері
Бітіруші түлек моделі
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
10
22
23
25
28

«6В01502.1-Математика-Физика» білім беру бағдарламасының төлқұжаты
1. Білім беру бағдарламаның коды және атауы: «6В01502.1.-Математика-Физика»
2. Білім беру аймағының, дайындық бағытының классификациясы және коды: 6В01 Педагогикалық ғылымдар.
6В015 жаратылыстану ғылымдары бойынша оқытушылар дайындау
3. Білім беру бағдарлмасының тобы: В009 математика мұғалімдерін дайындау.
4. Кредит саны: 248 ECTS
5. Оқыту нысаны: күндізгі
6. Оқыту тілі: қазақ тілі
7. Берілетін академиялық дәреже: «6В01502.1.-Математика-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
8. Білім беру бағдарлмасының түрі: әрекеттегі
9. БХСЖ деңгей (Білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі) – 6 деңгей;
10. ҰБШ деңгейі (Ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей;
11. СБШ деңгейі (Салалық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей;
12. Білім беру бағдарлмасының ерекшелігі: жоқ
13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: Лицензия KZ83LAA00018495, № 016 қосымшасы,
берілген күні 28.07.2020 жыл
14. Аккредиттеу өкілеттігінің атауы және ББ аккредиттеуінің жарамдылық мерзімі:
15. ББ бағдарламасының мақсаты: Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында
ғылыми-педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі және қолданбалы білімі, зерттеу дағдысы бар бәсекеге
қабілетті педагог дайындау.
16. «6В01502.1 Математика-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлектің біліктілік сипаттамасы
а) Бітіруші түлектің лауазымдар тізбесі: «6В01502.1 Математика-Физика» білім беру бағдарламасының түлектері математика, физика
мұғалімдері болып жұмыс істей алады.
б) Кәсіби қызмет саласы мен нысаны: білім берудің жалпы білім беру ұйымдары, оқу орындары мен орталықтары, білім бӛлімдері,
репетиторлық орталықтар; білім беру ұйымдары: мектептер, лицейлер, гимназиялар мен колледждер; техникалық және кәсіптік білім беретін
оқу орындары
в) Кәсіби қызмет түрлері: «6В01502.1-Математика-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалаврлары кәсіби қызметтің
келесі түрлерін орындай алады:
- тәрбиелік; эксперименталды зерттеу; ұйымдастырушылық және басқарушылық; әлеуметтік-педагогикалық; оқыту және тәрбиелеу; оқутехнологиялық; әдістемелік.
г) Кәсіби қызметтің функциялары: «6В01502.1 Математика-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалаврлары келесі
функцияларды орындай алады:
4

- кәсіптік қызмет объектілеріне сәйкес оқу орындарында математика мен физиканы оқыту;
- математика және физика пәндерінен сыныптан тыс жұмыстарды ӛткізу;
- тәрбие жұмысын жүзеге асыру.

5

17. Құзыреттілік бойынша оқыту нәтижелерін тұжырымдау
Құзыреттілік түрлері

Оқыту нәтижесінің коды

1. Кәсіби
құзыреттіліктер:
(Hardskills)

ОН1

ОН2

Ӛзінің кәсіби қызметінде табысты қолдану үшін оқытудың қазіргі заманғы әдістерін бағалайды; оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін
арттырады, білім беру бағдарламаларына тұрақты қабылдауды қамтамасыз етеді; жеке және педагогикалық қызметкерлердің
кӛшбасшылық әлеуетін табысты және тиімді іске асырады.

ОН3

Алынған теориялық базаны ғылым мен білімнің қазіргі дамуының ӛзекті мәселелерімен еркін байланыстырады; математикалық
құралдар арқылы физикалық процестерді ӛз бетінше сипаттайды; жоғары математиканың негізгі теоремаларын және бекітілуін қол
жетімді түрде түсіндіреді; математикалық есептерді шешудің ең оңтайлы жолдарын таңдайды; физикалық құбылыстарды толық
талдау үшін алынған білімнің құрылымдалған тізбегін құрастырады.
Педагогикалық қызметке табысты енгізу үшін заманауи дидактикалық-әдістемелік әдістерді талдайды; ӛзінің кәсіби қызметінде
тиімді пайдаланылуы мүмкін әртүрлі математикалық шешім әдістерін суреттейді; теориялық материалды беруді жақсарту үшін
заманауи ақпараттық технологияларды қолданады.
радиоэлектроника аспаптарының жұмыс принциптері, физиканың теориялық және практикалық бӛлімдері: механика, ядролық
физика, электромагниттік тербелістер физикасы, оптика, физиканың негізгі заңдарынан хабардар..
Физикалық және механикалық процестердің негізгі заңдылықтарын түсіндіреді, радиоэлектрониканың негізгі сызбаларын талдайды;
физикалық және механикалық процестерге ғылыми бақылау жүргізеді, теориялық және эксперименттік нәтижелерді талдайды,
практикалық тапсырмаларды шешу және оларды бағалауды.
Қолданбалы есептерді шешудің математикалық моделін құру үшін ӛзекті әдістерді қолданады; ӛзінің теориялық және практикалық
білімдерін толықтыру үшін шет және мемлекеттік тілдердегі қазіргі заманғы физика-математикалық әдебиеттерді зерделейді.

ОН4
ОН5
ОН6
ОН7
ОН8
ОН9

ОН10

2. Мінез-құлық
дағдылары мен жеке
қасиеттер:
(Softskills)

Оқыту нәтижелері
(Блум таксономиясы бойынша)
Мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылымының негізгі ерекшеліктері туралы; педагогиканың
ғылым және құралдар, формалар және оқу процесін ұйымдастыру тәсілдері (математика және физика) ретінде мәні мен
ерекшеліктері туралы; оқытудың инклюзивті бағыты үшін оқу жоспарын құру әдістері туралы түсінікке ие.

ОН11
ОН12

Физикалық процестерге ғылыми бақылау жүргізу кезінде теориялық білімдерін кӛрсетеді, теориялық және эксперименттік
нәтижелердің нәтижелерін талдайды, практикалық міндеттерді шешеді және оларды бағалайды; қойылған міндеттерді бағалайды
және оларды шет, мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік материалды беруді жақсарту үшін түсіндіреді.
Мектеп курсының математикалық және физикалық есептерін шешу әдістері туралы түсініктері бар; сыныптан тыс жұмыс түрлерін
анықтайды; сыныптан тыс жұмыстарды дайындау және ӛткізу барысын жобалайды. Әртүрлі ӛзара байланыстарды анықтайды;
шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттерді зерттеу арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы міндеттерді
шешудің озық әдістері мен тәсілдерін жасайды.
Қарапайым математика, математикалық сауаттылық негіздері, физикалық және математикалық есептерді шешу практикумы пәндері
бойынша жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын еркін таңдайды; оқыту
мақсаттарына жету үшін критериалды бағалау жүйесін таңдайды.
Оқу және тәрбие міндеттерін тұжырымдайды, педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттің барабар түрлерін, нысандары мен әдістерін
таңдайды; ӛзара іс-қимылдың заманауи түрлері мен әдістері негізінде білім алушылардың отбасымен қарым-қатынас орнатады.
Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы білімді, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлін, жеке және заңды тұлғалардың
құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және
әлеуметтік жағдайларын, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін еркін меңгерген; ӛзінің кәсіби
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қызметінде қазіргі заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, ӛзара түсіністігі, тӛзімділігі мен демократиялық
құндылықтары басымдықтарында ӛзінің азаматтық ұстанымын қорғайды.
ОН13

3. Цифрлық
құзыреттіліктер:
(Digitalskills):

ОН 14

Мектеп курсының математикалық және физикалық есептерін шешу әдістері туралы түсініктері бар; сыныптан тыс жұмыс түрлерін
анықтайды; сыныптан тыс жұмыстарды дайындау және ӛткізу барысын жобалайды. Әртүрлі ӛзара байланыстарды анықтайды;
шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттерді зерттеу арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы міндеттерді
шешудің озық әдістері мен тәсілдерін жасайды, білім берудің ӛзекті міндеттерін шешуде және мәселелерді әзірлеуде зерттеудің
әдіснамалық негіздері мен теориялық, эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім беру ортасына ғылыми зерттеулер жүргізе
алады.
Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, Қашықтықтан оқыту әдістерін
меңгеру, қашықтықтан оқытуға тапсырмаларды құру қабілеті, Информатиканы оқытудағы АКТ, сандық, қашықтықтан оқыту және
инновациялық технологияларды, соның ішінде ағылшын тілінде құралдарын қолданады.
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18. Оқу нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерінің анықталуы
Оқыту нәтижесінің коды

Модульдің аталуы
Қоғамдық сананы жаңғыртудың
дүниетанымдық негіздері

Пәндердің атауы
Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ)
Философия

Саны (ECTS)
5
5

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері
Қолданбалы бизнес

ОН2, ОН12

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

5

Рухани жаңғыру
Қазақ халқының рухани мұрасы
Саясаттану, Әлеуметтану

4

Мәдениеттану, Психология

4

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Орыс тілі
Шетел тілі
Дене шынықтыру
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы
Педагогика
Білім берудегі менеджмент
Инклюзивті білім беру
Математиканы оқыту әдістемесі
Физиканы оқыту әдістемесі
Оқу (танысу)
Оқу (есептеу)
Педагогикалық
Сызықтық алгебра мен геометрия
Математикалық талдау-I

5
10
10
8
4
5
5
4
6
6
2
2
4
5
5

Математикалық талдау-II
Бір айнымалы функцияның интегралдық есептеуі

5

ОН4, ОН5

Дифференциалдық теңдеулер

6

ОН4, ОН5

Вариациялық есептеулер
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
Математикалық логика және дискреттік математика

5

ОН6, ОН7

Ядролық физика

5

ОН2, ОН12

Әлеуметтік-саясаттану білім

ОН8, ОН13
Ақпараттық-коммуникативтік
ОН2
ОН1,ОН2
ОН3
ОН2,ОН3
ОН2,ОН3, ОН5
ОН2, ОН3, ОН4
ОН2, ОН12

Педагогикалық дайындық негіздері

ОН4, ОН5
ОН4, ОН5
ОН4, ОН5
ОН4, ОН5

Жоғарғы математика

8

Физика

ОН1,ОН2
ОН10,ОН11
ОН10, ОН11
ОН10, ОН15
ОН10, ОН11
ОН10, ОН11
ОН10, ОН11
ОН10, ОН13

Оқыту технологиялары

ОН5, ОН11
ОН10, ОН11, ОН13
ОН10, ОН11
ОН10, ОН11
ОН10, ОН11

ОН8,ОН9
ОН8,ОН9
ОН4,ОН5
ОН4,ОН5
ОН4, ОН5
ОН4,ОН5
ОН6, ОН7

Фундаменталды математика мен физиканың
негіздері (MINOR)

ОН6,ОН7
ОН14

Атом және атом ядросының физикасы
Механика
Электр және магнетизм
Электромагниттік тербелістер мен толқындардың физикасы
Оптика
Қолданбалы оптика
Сандық электроника
Радиоэлектроника бойынша практикум
Тәрбие жұмысының әдістемесі
Элементарлық математика
Математиканың теориялық негіздері
Математикалық сауаттылық негіздері
Логикалық есептерді шешу әдісі
Физикалық есептерді шешудің практикумы
Мектеп курсындағы физиканың таңдаулы сұрақтары
Мектептегі эксперимент техникасы
Орта мектепте физикадан демонстрациялық экспериментті ұйымдастыру және ӛткізу
әдістемесі
Мектептегі білімнің жаңартылған мазмұндағы аспектілері
Мектептегі сыныптан тыс жұмыс
Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі
Математикалық есептерді шешу практикумы
Мектеп курсындағы математиканың таңдаулы сұрақтары
Педагогикалық
Педагогикалық
Дипломалды
Кәсіби орыс тілі
Кәсіби-бағытталған шет тілі
Математикалық талдау-III
Қатарлар теориясы
Комплекстік талдау
Аналитикалық функциялар теориясы
Молекулалық физика

5
6
5
5
4
5
5
5
5

4
5
5
4
15
3
5
7
6
4

Макрожүйе физикасының статистикалық негіздері
Қашықтықтан оқыту технологиялары
Қорытынды аттестаттау

Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері
Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру
Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді
емтиханға дайындалу және тапсыру

9
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4
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19. Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы

Қолданбалы бизнес

Жалпы білім беру циклы
ЖОО компоненті/Таңдау компоненті
Бизнес-жоспарды
құрудың
әдіснамалық 5
+
негіздері. Ӛткізу нарығын талдау әдістері,
ӛнімді сипаттау, ӛндірістік жоспарды әзірлеу
және ұсыну, маркетинг жоспарын және
ұйымдастыру жоспарын әзірлеу және ұсыну,
қаржылық жоспарды әзірлеу және ұсыну.
Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы
бизнес негіздерімен таныстыру.

Экология және тіршілік
қауіпсіздік негіздері

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері,
Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың
қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің
қауіпсіздігін құқықтық реттеу және тӛтенше
жағдайлардың салдарын бағалау. Қазіргі
заманның негізгі экологиялық проблемалары,
тӛтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз
факторлардан қорғау.

Құқық және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
мәдениет негіздері

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық
құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР
конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық
қорғау органдары мен соты.ҚР мемлекеттік
билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық
негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық
құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және
әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.

Рухани жаңғыру

Қазақстанның модернизациясының тарихи
тәжірибесі және қазіргі заман. Ұлттық сана
және
оның
қалыптасу
ерекшеліктері.
"Мәңгілік ел" патриоттық актісі және оның
ұлттық сана үшін маңызы. Жаһандық әлемдегі
қазіргі қазақстандық бірегейлік. Рухани мұра

10

+

ОН 14

ОН 13

ОН 12

ОН 11

ОН 10

ОН 9

ОН 8

ОН 7

ОН 6

ОН 5

Оқыту нәтижелері (кодтар
ОН 4

Креди
ттер
саны

ОН 3

Пәннің қысқаша мазмұны
(30-50 сӛздер)

ОН 2

Пәндер атауы

ОН 1

NN
р/н

және оның жаңғырту үрдісіндегі рӛлі.
Бәсекеге қабілеттілік және прагматизм қазіргі
қоғамдық сананың құндылығы ретінде.
Меритократтық
қоғам
және
оның
құндылықтары.
Қазақстан
"білім
қоғамы"ретінде.
Қазақстан
"ақпараттық
қоғам" және "цифрлық технологиялар"
қоғамы ретінде. Рухани жаңғыртудағы
жастардың жетекші рӛлі.
Қазақ халқының рухани
мұрасы

Оқушылардың
анатомиясы,
физиологиясы және
гигиенасы

Педагогика

Білім берудегі
менеджмент

Қазақ халқының рухани мұрасы болып
табылатын кӛркем шығармалар туралы жалпы
түсінік. Рухани-кӛне түркі жазуында, қазақ
халқының
тарихи
даму
жолындағы
фольклорлық шығармаларындағы ұлттық
мұраның негізі. Халықтың эстетикалық
дүниетанымын қалыптастыруда ауызша халық
әдебиеті мен жазбаша әдебиеттің маңызы.

Оқушылар ағзасының дамуы мен ӛсуінің
жалпы заңдылықтары; балалардың ОЖЖ
және ІБҚ физиологиясы; висцералды
жүйелердің жас ерекшеліктері; гомеостазды
қамтамасыз ету жүйелері мен негізгі ӛмірлік
функцияларын реттеу принциптері мен
механизмдері; оқу - тәрбие процесін
ұйымдастырудың гигиеналық негіздері.
Педагогиканың әдіснамалық негіздері, оның
дамуының
негізгі
кезеңдері,
тұтас
педагогикалық процестің мәні мен мазмұны.
Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, субъектісі
және оның дамуы мен қалыптасуының
факторлары ретінде. Ғылыми дүниетаным.
Қазіргі мектептегі білім мазмұны. КҚО
қозғалыс
механизмі
ретінде
оқыту
құралдары, формалары, әдістері.
Білім берудегі менеджменттің теориялықәдіснамалық негіздері. Менеджмент басқару
туралы ғылым ретінде. Педагогикалық
менеджмент
педагогикалық
жүйелерді
басқарудың теориясы мен технологиясы
ретінде. Мектептегі инновацияны басқару.

Базалық пәндер циклы
ЖОО компоненті
4
+

5

+

5

+

+
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Инклюзивті білім беру

Математиканы оқыту
әдістемесі

Физиканы оқыту
әдістемесі.

Сызықтық алгебра және
геометрия

Математикалық талдау–I

Мектептегі әдістемелік қызмет және
Мұғалімдерді аттестаттау. Білім берудегі
менеджердің
кӛшбасшылық
және
кӛшбасшылық қасиеттері.
Курс инклюзивті (интеграцияланған) білім
беруді
енгізудің
ұйымдастырушылық
шарттарын қарастырады; инклюзивті практика субъектілерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу бойынша жұмыстың
мазмұнын; инклюзивті білім беруді іске
асыратын мамандарға қойылатын біліктілік
талаптарын қарастырады. Инклюзивті білім
берудің
теориялық-әдіснамалық
және
тұжырымдамалық негіздері. Инклюзивті
білім беру педагогикасы
Мектепте математиканы оқытудың мақсаты
мен міндеттері. Математикалық білім беру
мазмұны.
Математикалық
түсініктерді
қалыптастыру
әдістемесі.
Дәлелдеулер
жүргізуге оқыту әдістемесі. Математикалық
есептерді
шешуді
оқыту
әдістемесі.
Математикалық біліктерді қалыптастыру
әдістемесі. Математикаға оқыту әдістері.
Математика сабағы, оның ерекшеліктері.
Математика сабақтарының әртүрлі түрлері.
Оқыту міндеттері, Жалпы білім беретін
мекемелердегі физика курсының мазмұны
мен құрылымы. Оқыту әдістерінің жүйесі.
Физиканы оқыту құралдары және оларды
пайдалану
технологиясы.
Физикалық
есептер-оқыту әдісі мен құралы ретінде.
Физика бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
формасы.
Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі
және оларды шешу әдістері, комплекс
сандар,
бір
айнымалыдан
тәуелді
кӛпмүшеліктер, векторлар және оларға
қолданылатын амалдар, жазықтықтағы түзу
теңдеуі, 2-ретті қисықтар, кеңістіктегі түзу
және жазықтықтар, түзу және жазықтыққа
аралас есептер.
Нақты сандар және жиын теориялары.
Тізбектер теориясы. Функцияның шегі.
Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалылы

4

+

+

6

+

+

6

+

+

+

+

5

+

+

5

+

+
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Механика

функцияның дифференциалдық есептеуі:
дифференциалдық
есептеудің
негізгі
теоремалары және оларды қолдану; айқын
функцияның туындысы, кері функцияның
туындысы; айқын емес түрде берілген
функцияның туындысы. Лопиталь ережесі.
Нүктенің
және
қатты
дененің
кинематикасы.
Салыстырмалылық
принципі.
Материалдық
нүктенің
динамикасы. Жұмыс және энергия. Қатты
дененің динамикасы. Статика. Үйкеліс
болған
кездегі
қозғалыс.
Санаудың
инерциалды емес жүйелері. Тарту ӛрісіндегі
қозғалыс. Айнымалы масса денелерінің
динамикасы.
Соқтығысу.
Тербелмелі
қозғалыс.

5

+

Базалық пәндер циклы
Таңдау компоненті
Математикалық талдау-II

Анықталмаған интеграл, интегралдаудың
негізгі қасиеттері мен әдістері, бӛлшекрационалды,
иррационалды,
тригонометриялық және трансценденттік
функцияларды интегралдау, анықталған
интеграл, анықталған интегралдың негізгі
қасиеттері, Ньютон-Лейбниц формуласы.
Анықталған интеграл қосымшалары. Кӛп
айнымалылы функциялардың дифференциалдық есептеулері.

Бір айнымалы
функцияның интегралдық
есептеуі

Функцияларды
интегралдау
әдістері:
түрлендірулер, айнымалыны ауыстыру әдісі,
бӛліктеп
интегралдау.
Белгілі
бір
интегралды есептеу кезінде анықталмаған
интеграл әдістерін қолданудың жалпы
сұлбалары,
жинақтылық
белгілері,
интегралдарды есептеуге гамма және бета функцияны қолдану.
Дифференциалдық
теңдеулер:
негізгі
анықтамалар мен ұғымдар. Коши Есебі.
Коши есебі шешімінің бар және жалғыз
болуы жӛніндегі теоремалар. Бірінші ретті
дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті
дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті
сызықтық дифференциалдық теңдеулер.

Дифференциалдық
теңдеулер
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Шеттік есептер.
Вариациялық есептеулер

Ықтималдықтар теориясы
және математикалық
статистика

Математикалық логика
және дискреттік
математика

Ядролық физика

Атом және атом
ядросының физикасы

Классикалық вариациялық есептеудің негізгі
ұғымдары; ұштары бекітілген қарапайым
вариациялық есеп; қарапайым Вариациялық
есепті жалпылау: Эйлер теңдеуі, ЭйлерПуассон теңдеуі, Эйлер-Остроградский
теңдеуі;
жылжымалы
шекараларымен
берілген
вариациялық
есеп;
трансверсалдылық шарты, дифференциалды
байланыстары бар вариациялық есептер.
Ықтималдық түсінігі, шартты ықтималдық
және тәуелсіздік, Бернулли схемасы,
Колмогоровтың аксиоматикасы, кездейсоқ
шамалар, кездейсоқ шамалардың сандық
сипаттамалары, улкен сандар заңдары,
сипаттамалық функциялар, орталық шекті
теоремалар, оларды таңдау және жұмыс
істеу техникасы, үлестірудің белгісіз
параметрлерін
бағалау
теориясының
элементтері.
Жиындар,
жиындарға
операциялар,
қатынастар мен функциялар, арнайы екілік
қатынастар, комбинаторика элементтері,
Графтар теориясының негізгі ұғымдары,
графтардың берілу тәсілдері және оларға
амалдар қолдану, графтардағы бағыттар мен
жолдар, ақпаратты ұсынудың желілік
модельдері, пікірлер алгебрасы, булевтік
функциялар.
Ядро және элементар бӛлшектер физикасы
дамуының негізгі кезеңдері.
Атом
ядроларының негізгі қасиеттері. Ядролық
күштер. Ядролық модельдер. Тұрақсыз
ядролар
физикасы.
Радиоактивтілік
құбылыс.
Радиоактивтілік
түрлері.
Сәулеленудің затпен ӛзара әрекеттесуі.
Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардың
бӛліну реакциялары.
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Атом ядросының құрамы және негізгі
қасиеттері, ядролық күштер, ядролық
модельдер, тұрақсыз ядролар, ядролық
реакциялар, дозиметрия негіздері, элементар
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Электр және магнетизм

Электромагниттік
тербелістер мен
толқындардың физикасы

Оптика

Қолданбалы оптика

бӛлшектер
физикасының
элементтері.
Заттың конденсацияланған күйі, кристалды
торлардың типтері, қатты денелердің жылу
және электр қасиеттері, Қатты денелердің
аймақтық теориясының элементтері.
Электростатика. Вакуумдағы электр ӛрісі.
Электр ӛрісінің потенциалы. Ӛткізгіштер
болған кездегі электр ӛрісі. Диполь ӛрісі.
Электр ӛрісінің энергиясы. Тұрақты электр
тогы. Металдар мен электролиттердегі
электрӛткізгіштік механизмі. Аймақтық
теория.
Ӛткізгіштер
мен
жартылай
ӛткізгіштер. Термоэлектрлік құбылыстар.
Газдардың электр ӛткізгіштігі.
Тербелістер
мен
толқындардың
сипаттамалары. Бір еркіндік дәрежесі бар
жүйенің ажырамас гармоникалық тербелісі.
Тербеліс
жүйесінің
фазалық
суреті.
Жүйедегі еркін тербелістер. Құрғақ үйкелісі
бар жүйеде сұйықтықтың дірілдеуі. Жиілікті
еріксіз тербелістер. Әртүрлі осцилляторлар
(осцилляторлар)
Оптиканың әртүрлі бӛлімдеріне жататын
физикалық
құбылыстар:
Фотометрия.
Электрмагниттік Жарық теориясы. Жарық
толқындарының интерференциясы. Жарық
дифракциясы.
Жарық
поляризациясы.
Сәулеленудің затпен ӛзара әрекеттесуі.
Дисперсия, жұтылу, жарықтың шашырауы.
Сәуле
шығару
түрлері.
Оптикалық
құбылыстарды математикалық сипаттаудың
негізгі принциптері.
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Оптиканың түрлі бӛлімдеріне жататын
физикалық
құбылыстар
шеңбері
қарастырылады. Дифракциялық торлар,
интерферометрлер,
микроскоптар,
рефрактометрлер, оптикалық жүйелердің
негізгі
сипаттамалары,
типтері
және
модельдері
сияқты
оптикалық
және
оптикалық-электрондық
жүйелер
мен
аспаптар қатарының теориясының негіздері
мен жұмыс істеу принциптері баяндалады.
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Сандық электроника

Радиоэлектроника
негіздері

Кәсіби - шетел тілі

Кәсіби орыс тілі

Математикалық талдау –
IIІ

Абберация.
Математикалық
логиканың
негізгі
ұғымдары мен заңдары. Негізгі логикалық
операциялар және элементтер. Алгебралық
пікірлердің қалыпты формалары. Цифрлық
электрониканың логикалық элементтері.
Карно,
Вейч
карталары.
Цифрлық
құрылғыларды талдау және синтездеу.
Цифрлық
электрониканың
негізгі
құрылғылары: триггерлер, компараторлар,
регистрлер. Цифрлық интегралды схемалар
Радиоэлектрониканың жартылай ӛткізгіштік
аспаптары, жіктелуі, жұмыс принципі.
Радиожиілік диапазоны. Жартылай ӛткізгіш
диодтар, стабилитрон, стабистор. P-n-ӛту.
Транзисторлардың,
тиристорлардың
сипаттамалары мен жұмыс істеу принципі.
Биполярлы және далалық транзисторлардың
модельдері. Жартылай ӛткізгіш аспаптардың
негізгі
параметрлерін
есептеу
және
сипаттамаларын құру.
Жиындар теориясының негізінде пәндік
салаға кіріспе. Математикаға кіріспе. Кәсіби
бағытталған шет тілі пәндік феномен
ретінде.
Математика
терминологиясы,
ерекшеліктері. Математикалық логикаға,
математикалық талдауға және аналитикалық
геометрияға кіріспе. Техникалық мәтіндерді
аударудың дәрістік сұрақтары. Мақалаларды
ағылшын тілінде рәсімдеу.
Сӛздіктің кейбір ерекшеліктері. Орыс
тілінің
фонетикалық,
орфографиялық,
лексикалық
және
грамматикалық
нормалары;
сӛйлеудің
функционалдық
стильдерінің ерекшеліктерін, жанрлары мен
ауызша және жазбаша коммуникацияны
жүзеге асыру формаларын; ресми іскерлік
стиль терминологиясы.
Оқыту
объектілері
сандар
немесе
функциялар
болып
табылатын
қосылғыштардың
шексіз
санының
қосындысы болып табылады. Зерттеудің

5

+

5

+

+

7

+

16

+

+

негізгі мәселесі-жинақтылық және ақырлы
қосындының болуы. Дәрежелік қатарлар,
жинақталмаған интегралдар, параметр мен
Фурье қатарына тәуелді интегралдар
теориясымен байланысты есептерді шешуге
айтарлықтай кӛңіл бӛлінеді.
Қатарлар теориясы

Комплекстік талдау

Аналитикалық
функциялар теориясы

Молекулалық физика

Сандық қатарлар, функционалдық қатарлар,
дәрежелік қатарлар сияқты тақырыптар
оқытылады. Функцияны дәрежелік қатарға
жіктеу
есептері
қарастырылады.
Жинақтылық, абсолюттік жинақтылық,
қатарлардың
біркелкі
жинақтылық
ұғымдары
анықталады.
Қатарлардың
жинақтылық белгілері Фурье қатарлары,
Фурье
интегралдары
теориясының
сұрақтары, сондай-ақ Фурье түрлендіруі
терең зерттеледі.
Комплекстік
сандар
және
оларға
қолданылатын
амалдар.
Комплекстік
сандарды жазудың әр түрлі формалары.
Интегралдық
теорема
және
Коши
формуласы, аналитикалық функция, Тейлор,
Лоран қатарлары, оқшауланған ерекше
нүктелер,
сондай-ақ
интегралдарды
есептеудегі олардың шегерімдері мен
қосымшалары.
Комплекстік сандар, комплекс айнымалы
функцияны
дифференциялдау
және
интегралдау, эллиптикалық функциялар
теориясы, конформды бейнелеу, жуықтау
және интерполирлеу мәселелері, бүтін
функциялар теориясының элементтері.
Тепе-теңдік параметрлері. Қысым және
температура.
Идеал
газдардың
молекулалық-кинетикалық
теориясы.
Статистикалық
әдіс.
Молекулалардың
жылдамдық бойынша Максвелл таралуы.
Термодинамиканың бірінші және екінші
бастамасы. Тасымалдау процестері. Нақты
газдар, сұйықтықтар, қатты денелер.
Фазалық тепе-теңдік және айналу.
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Макрожүйе физикасының
статистикалық негіздері

Тәрбие жұмысының
әдістемесі

Мектеп білімінің
жаңартылған мазмұнының
аспектілері

Қашықтықтан оқыту
платформалары мен
сервистері

Мектеп жүйесінде
қашықтықтан оқытуды

Жүйелердің макро-және микро күйлері.
Гиббстың
микро үлестіруі. Гиббстың
канондық үлестіруі. Термодинамиканың
бірінші бастамасы. Термодинамиканың
екінші
бастамасы.
Термодинамиканың
үшінші бастамасы. Максвеллдің үлестіруі.
Больцман
үлестіруі.
Бӛлшектердің
айнымалы саны бар жүйелер. Үлкен
канондық үлестіру. Кванттық статистика.
Бозе-Эйнштейн және Ферми-Дирактың
үлестіруі. Флуктуациялар.
Тәрбие
мақсаты,
оның
әлеуметтік
шарттылығы.
Тәрбие
процесі
тұтас
педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі
ретінде. Мектептің тәрбие жүйесі: мәні,
құрылымы,
принциптері,
негізгі
компоненттері және ӛзара іс-қимыл.
Отбасылық тәрбие негіздері. Сынып
жетекшісінің қызмет жүйесі.
Математика бойынша жаңартылған оқу
бағдарламасының
құрылымымен,
мазмұнымен,
мақсаттары
мен
міндеттерімен
танысу;
математика
бойынша жаңартылған оқу бағдарламасына
сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу
материалдарын пайдалану; математика
бойынша жаңартылған оқу бағдарламасын
оқыту мақсаттарына қол жеткізу үшін
критериалды бағалау жүйесімен танысу.
Қашықтықтан
оқыту
негіздері:
Қашықтықтан оқытудың модельдері мен
технологиялары;
Видоеконференциялар,
видео-кездесулер, вебинарлар, ӛткізуге
арналған платформалар; қашықтықтан
оқыту жүйелері (LMS). Қашықтықтан
оқыту үшін білім беру контентін әзірлеу:
Оқытуға
арналған
мультимедиа
презентацияларын
жасау
сервистері.
Интербелсенді тапсырмаларды жасаудың
онлайн-сервистері.
Мектепте
білім
беру
жүйесіндегі
қашықтықтан
оқытудың
түсініктері.

Кәсіби пәндер циклы
ЖОО компоненті
4
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ұйымдастыру

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға
қойылатын
техникалық
талаптар.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың
педагогикалық принциптері. Онлайн және
офлайн
режимдерінде
оқу
үрдісін
ұйымдастыру әдістері. Қашықтықтан оқыту
әдістемесі. Қашықтықтан оқытудың негізгі
түрлері: видеолекциялар, конференциялар,
вебинар, чат.
Кәсіби пәндер циклы
Таңдау компоненті

Элементарлық математика

Комбинаторика.
Ньютон
Биномы.
Элементарлық функциялар. Функцияның
берілу тәсілдері. Олардың қасиеттері мен
графиктері. Ӛрнектердің
тепе тең
түрлендірілуі.
Кӛпмүшелік.
Модуль
таңбасының астында белгісізімен берілген
теңдеулер
мен
теңсіздіктер.
Параметрлерімен
берілген
есептер.
Аксиомалар және планиметрияны анықтау.
Геометриялық объектілердің қасиеттері,
жазықтықтағы фигуралардың ұқсастығы.

Математиканың
теориялық негіздері

Жиындар.
Жиындарға
қолданылатын
амалдар
және
олардың
қасиеттері.
Жиындардың берілу тәсілдері. Натурал
сандардың аксиоматикасы. Дж. Пиано.
Сандық ӛрнектер. Әріптік ӛрнектер және
олардың мәндері. Формулалар. Теңдеулер.
ЕКОЕ және ЕҮОБ. Сандардың бӛлінуі.
Бӛлшек ұғымы. Бӛлшектерге қолданылатын
амалдар. Қатынастар және пропорциялар.
Пайыздар.
Сандар.
Комбинаторика.
Ықтималдылық. Статистика. Логикалық
есептер.
Функция.
Кестелерде,
диаграммаларда, графиктерде берілген
статистикалық деректерді математикалық
ӛңдеу. Модульден тұратын теңсіздіктер.
Берілген жағы бар жасушалардан тұратын
фигуралардың
бұрыштық,
сызықтық,
шаршы ӛлшемін табу. Математикалық
индукция принципін қолдану. Таңдау әдісі.

Математикалық
сауаттылық негіздері

Логикалық есептерді

Логика

негіздері.

Абстрактілі

5

+

+

5

+

+

ойлау
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шешу әдісі

Физикалық есептерді
шешудің практикумы

Мектеп курсындағы
физиканың таңдаулы
сұрақтары

Мектептегі физикалық
эксперимент техникасы

Орта мектепте
демонстрациялық
экспериментті
ұйымдастыру және ӛткізу
әдістемесі

формалары. Логикалық есептерді шешудің
негізгі тәсілдері мен әдістері. Логикалық
алгебра тәсілімен шешу әдісі. Логикалық
схемалардың кӛмегімен шешу әдісі.
Талқылаулар әдісі. Кесте әдісі. Блоксхемалар әдісі. Математикалық бильярд
әдісі. Графтар әдісі. Эйлер шеңберлері әдісі.
Есептерді кластарға бӛлу. "Материалдық
нүктенің кинематикасы" "Динамика және
статика".
тақырыбы:
"механикалық
жүйелердегі сақталу заңдары". "Периодтық
қозғалыс динамикасы". "Идеал газдың
молекулалық-кинетикалық
теориясы".
"Термодинамика
негіздері".
"Серпімді
ортада тербелістердің таралуы. Акустика".
Гуманитарлық-филология
профиліне
бағытталған элективті курстар.
Әлеуметтік-экономикалық
профильге
бағытталған элективті курстар. Физикаматематикалық профильге бағытталған
элективті курстар. Жаратылыстану-ғылыми
профильге бағытталған элективті курстар.
Ақпараттық-технологиялық
профильге
бағытталған элективті курстар.
Орта мектепте физиканы оқыту бойынша
демонстрациялық
эксперимент.
Бағдарламалық құралдар және олардың
физиканы
оқытудағы
қолданылуы.
Проекция
түрлері.
Проекциялау
құрылғысы. Оптикалық аспаптар. Шығу
кӛздері және ӛлшеу аспаптары. Физикалық
білім беруде оқытудың заманауи әдістерін
қолдану.

5

+

5

+

Физиканы оқыту кезіндегі оқушылардың
танымдық іс-әрекетінің даму мәселелері.
Физика сабағында танымдық іс-әрекетті
белсендіру тәсілдері мен құралдары.
Демонстрациялық
физикалық
эксперименттің әдістемесі мен техникасы.
Қазіргі сахнада қолданылатын физикалық
құбылыстар мен әсерлер. Құбылыстар мен
әсерлерді зерттеу бойынша іс-шаралар
жоспарын әзірлеу.
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Мектептегі сыныптан тыс
жұмыс

Орта
мектепте
математика
пәнінен
сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
принциптері. Сыныптан тыс жұмыстың
түрлері, әдістері. Үйірме сабақтарын
ұйымдастыру. Үйірме жұмысының әр түрлі
формалары.
Үйірмелік
сабақтардың
тақырыптары.
Сыныптан
тыс
оқу.
Математикалық шығармалар. Мектептің
математикалық мӛрі. Математикалық Кеш.
Математикалық сайыс. Олимпиада.

Зерттеушілік іс-әрекетін
ұйымдастыру әдістемесі

Оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін
ұйымдастыру
мен
жүзеге
асыруда
қолданылатын
оқытудың
әдістері,
құралдары мен формалары. Оқушылардың
ізденіс әрекеті әдістері мен әдістері.і.
Оқушыларының
зерттеу
дағдыларын
қалыптастыру деңгейін бағалау бойынша
диагностикалық
шараларды
таңдау.
Сабақтан
тыс
зерттеу
жұмыстарын
ұйымдастыру мен әдістері.
Жиындар.
Тригонометриялық
түрлендірулер. Ықтималдықты есептеуде
комбинаторлық есептер. Геометриялық
фигуралар. Геометриялық есептерді шешу
әдістері. Айналу денелері. Кӛп қырлы және
дӛңгелек
денелер
Комбинациясына
берілген есептер. кеңістіктіктегі денелер
кӛлем беттерінің ауданын есептеу

Математикалық есептерді
шешу практикумы

Мектеп курсындағы
математиканың таңдаулы
сұрақтары

5

+

+

5

+

+

Алгебралық
ӛрнектер.
Рационалды
теңдеулер,
теңсіздіктер,
жүйелер.
Бӛлшектік-рационалды теңдеулер, жүйелер,
теңсіздіктер. Иррационалды теңдеулер,
теңсіздіктер,
жүйелер.
Кӛрсеткіш
теңдеулері,
теңсіздіктер,
жүйелер.
Логарифмдік
теңдеулер,
теңсіздіктер,
жүйелер. Теңдеу, параметрлі теңсіздіктер.
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20. Сертификаттық бағдарлама (майнор) «Фундаменталды математика мен физиканың негіздері (MINOR)» - 23 кредит
Фундаменталды математика мен физиканың негіздері - 17 кредит
Математикалық талдау-III – 7 кредит
Комплекстік талдау – 6 кредит
Молекулалық физика – 4 кредит
Фундаменталды математика мен физиканың негіздері - 17 кредит
Қатарлар теориясы – 7 кредит
Аналитикалық функциялар теориясы – 6 кредит
Макрожүйе физикасының статистикалық негіздері – 4 кредит
Сертификатталған бағдарлама

Семестр
1

Фундаменталды математика мен
физиканың негіздері

2

3

4

5
Математикалық талдау-III

6
Молекулалық физика
Комплекстік талдау

Қатарлар теориясы

Макрожүйе физикасының статистикалық
негіздері
Аналитикалық функциялар теориясы
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21. Жоспарланған оқыту нәтижелерін модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен сәйкестендіру
Оқыту нәтижелері
ОН 1

ОН 2

ОН 3

ОН 4

ОН 5

ОН 6

ОН 7

ОН 8

ОН 9

Модуль бойынша жоспарланған оқу нәтижелері
Мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылымының
негізгі ерекшеліктері туралы; педагогиканың ғылым және құралдар, формалар және
оқу процесін ұйымдастыру тәсілдері (математика және физика) ретінде мәні мен
ерекшеліктері туралы; оқытудың инклюзивті бағыты үшін оқу жоспарын құру
әдістері туралы түсінікке ие.
Ӛзінің кәсіби қызметінде табысты қолдану үшін оқытудың қазіргі заманғы
әдістерін бағалайды; оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін арттырады, білім беру
бағдарламаларына тұрақты қабылдауды қамтамасыз етеді; жеке және
педагогикалық қызметкерлердің кӛшбасшылық әлеуетін табысты және тиімді іске
асырады.
Алынған теориялық базаны ғылым мен білімнің қазіргі дамуының ӛзекті
мәселелерімен еркін байланыстырады; математикалық құралдар арқылы физикалық
процестерді ӛз бетінше сипаттайды; жоғары математиканың негізгі теоремаларын
және бекітілуін қол жетімді түрде түсіндіреді; математикалық есептерді шешудің
ең оңтайлы жолдарын таңдайды; физикалық құбылыстарды толық талдау үшін
алынған білімнің құрылымдалған тізбегін құрастырады.
Педагогикалық қызметке табысты енгізу үшін заманауи дидактикалық-әдістемелік
әдістерді талдайды; ӛзінің кәсіби қызметінде тиімді пайдаланылуы мүмкін әртүрлі
математикалық шешім әдістерін суреттейді; теориялық материалды беруді
жақсарту үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданады.
радиоэлектроника аспаптарының жұмыс принциптері, физиканың теориялық және
практикалық бӛлімдері: механика, ядролық физика, электромагниттік тербелістер
физикасы, оптика, физиканың негізгі заңдарынан хабардар.
Физикалық және механикалық процестердің негізгі заңдылықтарын түсіндіреді,
радиоэлектрониканың негізгі сызбаларын талдайды; физикалық және механикалық
процестерге ғылыми бақылау жүргізеді, теориялық және эксперименттік
нәтижелерді талдайды, практикалық тапсырмаларды шешу және оларды бағалауды.
Қолданбалы есептерді шешудің математикалық моделін құру үшін ӛзекті әдістерді
қолданады; ӛзінің теориялық және практикалық білімдерін толықтыру үшін шет
және мемлекеттік тілдердегі қазіргі заманғы физика-математикалық әдебиеттерді
зерделейді.
Физикалық процестерге ғылыми бақылау жүргізу кезінде теориялық білімдерін
кӛрсетеді, теориялық және эксперименттік нәтижелердің нәтижелерін талдайды,
практикалық міндеттерді шешеді және оларды бағалайды; қойылған міндеттерді
бағалайды және оларды шет, мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік материалды беруді
жақсарту үшін түсіндіреді.
Мектеп курсының математикалық және физикалық есептерін шешу әдістері туралы
түсініктері бар; сыныптан тыс жұмыс түрлерін анықтайды; сыныптан тыс
жұмыстарды дайындау және ӛткізу барысын жобалайды. Әртүрлі ӛзара
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Оқыту әдістері
Диалог
Дӛңгелек үстел
Интерактивті дәріс
Жоба негізінде оқыту
Ауызша баяндау
Талқылау
Дӛңгелек үстел
Интерактивті дәріс
Ауызша баяндау

Бағалау әдістері
Тестілеу
ауызша сұрау
Реферат дайындау
Эссе жазу

Дәріс
Жаттығу
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар

Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Экспресс сауалнама

Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар
Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар
Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар
Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар
Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу
Жаттығулар

Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Есеп айырысу тапсырмалары
Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Есептеу - графикалық тапсырма
Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Ӛзіндік жұмыс
Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Есептеу- графикалық тапсырма
Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум
Есептеу- графикалық тапсырма

Интерактивті дәріс
Практикалық жұмыс
Талдау және есепті шешу

Тесттік бақылау
Жазбаша бақылау
Коллоквиум

Тестілеу
ауызша сұрау
Реферат дайындау
Эссе жазу

ОН 10

ОН 11

ОН 12

ОН 13

ОН 14

байланыстарды анықтайды; шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттерді зерттеу
арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы міндеттерді шешудің
озық әдістері мен тәсілдерін жасайды.
Қарапайым математика, математикалық сауаттылық негіздері, физикалық және
математикалық есептерді шешу практикумы пәндері бойынша жаңартылған оқу
бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын еркін
таңдайды; оқыту мақсаттарына жету үшін критериалды бағалау жүйесін таңдайды.
Оқу және тәрбие міндеттерін тұжырымдайды, педагогикалық үдерістегі ісәрекеттің барабар түрлерін, нысандары мен әдістерін таңдайды; ӛзара іс-қимылдың
заманауи түрлері мен әдістері негізінде білім алушылардың отбасымен қарымқатынас орнатады.
Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы білімді, қазіргі қоғамдағы рухани
процестердің рӛлін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы
Тараптардың құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың
экономикалық және әлеуметтік жағдайларын, адам мен табиғи ортаға зиянды және
қауіпті факторлардың әсерін еркін меңгерген; ӛзінің кәсіби қызметінде қазіргі
заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, ӛзара түсіністігі, тӛзімділігі
мен демократиялық құндылықтары басымдықтарында ӛзінің азаматтық ұстанымын
қорғайды.
Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу
және енгізу, Қашықтықтан оқыту әдістерін меңгеру, қашықтықтан оқытуға
тапсырмаларды құру қабілеті, Информатиканы оқытудағы АКТ, сандық,
қашықтықтан оқыту және инновациялық технологияларды, соның ішінде ағылшын
тілінде құралдарын қолданады.
Мектеп курсының математикалық және физикалық есептерін шешу әдістері туралы
түсініктері бар; сыныптан тыс жұмыс түрлерін анықтайды; сыныптан тыс
жұмыстарды дайындау және ӛткізу барысын жобалайды. Әртүрлі ӛзара
байланыстарды анықтайды; шетелдік және отандық ғылыми әдебиеттерді зерттеу
арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы міндеттерді шешудің
озық әдістері мен тәсілдерін жасайды, білім берудің ӛзекті міндеттерін шешуде
және мәселелерді әзірлеуде зерттеудің әдіснамалық негіздері мен теориялық,
эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім беру ортасына ғылыми зерттеулер
жүргізе алады.
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері
ОН кодтары

Критерийлер

ОН1

Біледі: ұғымдарды анықтауды, жалпылауды құруды, ұқсастықтарды орнатуды, жіктеуді, жіктеу негіздері мен критерийлерін ӛз бетінше таңдауды,
себепті байланыстарды орнатуды, логикалық пайымдауды, пайымдауды (индуктивті, дедуктивті және аналогия бойынша) құруды және қорытынды
жасауды біледі.
Істей алады: оқу-танымдық міндеттерді шешу үшін белгілер мен белгілерді, модельдер мен схемаларды жасайды, қолданады және түрлендіреді;
семантикалық оқу; оқытушымен және құрдастарымен оқудағы ынтымақтастықты және бірлескен іс-шараларды ұйымдастырады; жеке және топпен
жұмыс істей алады.
Меңгерген: ұстанымдарды үйлестіру және мүдделерді есепке алу негізінде ортақ шешім табуды; ӛз пікірін тұжырымдауды, дәлелдейді және
қорғайды; ӛз қызметін жоспарлайды және реттейді; ауызша және жазбаша сӛйлеуде, монологтық контекстік сӛйлеуде еркін сӛйлейді.

ОН2

Біледі: цифрлық технологияларды және ақпаратпен жұмыс істеу құралдарын қолдануда цифрлық сауаттылыққа ие, соңғы технологиялардан хабардар
және цифрлық технологиялар саласындағы жұмыстың инновациялық әдістерін біледі; ғылыми және кәсіби қызметке цифрлық технологияларды енгізу
қажеттілігін біледі.
Істей алады: цифрлық технологиялар саласындағы жұмыстың заманауи инновациялық әдістерін үнемі зерттеп және оларды тәжірибеде қолданып,
ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологиялармен жұмыс істей алады.
Меңгерген: бағдарламалау дағдыларын, зерттелген цифрлық технологияларды, ақпаратпен жұмыс істеу құралдарын, кәсіптік және ғылыми қызметке
енгізуді, стандартты бағдарламаларды, алған білімдері мен бағдарламалау дағдыларын, ғылыми зерттеулер жүргізу және оларды компьютерлік
құралдарды пайдалана отырып кәсіби мәселелерді шешу үшін қолдану тәсілдерін меңгерген.
Біледі: пәндер бойынша жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын еркін таңдай біледі.
Істей алады: оқу-тәрбиелік міндеттерді тұжырымдайды, педагогикалық процесте әрекеттің барабар түрлерін, формалары мен әдістерін; қазіргі
заманғы ӛзара әрекеттесу формалары мен әдістерін істей алады, солардың негізінде студенттердің отбасымен байланыс орната алады.
Меңгерген: бастауыш математика, математикалық сауаттылық негіздері, физика-математикалық есептерді шығару бойынша практикум; оқу
мақсатына жету үшін критериалды бағалау жүйесін меңгерген.
Біледі: қоғамды біртұтас жүйе және тұлға ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау
саласындағы тараптардың заңды мүдделерін, бизнесті жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын жетік біледі. Зиянды және қауіпті
факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері; кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, ӛзара түсіністік, толеранттылық және
демократиялық құндылықтардың басымдықтары бойынша ӛзінің азаматтық ұстанымын қорғай біледі.
Істей алады: оқыту барысында балалар ағзасының функционалдық және бейімделу мүмкіндіктерін анықтау, бастауыш мектепте педагогикалық
процесті ұйымдастыруды жобалап, жұмыс істей алады; жеке тұлғаны қалыптастыру мен тәрбиелеудің даму заңдылықтарын орнатып, тікелей
педагогикалық қызметте дамудың жеке және жасерекшеліктерін ескере отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалайды, оқытуда сапалы
нәтиже алуға ықпал етуге бағытталған бағалау критерийлерін әзірлей алады; бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолданып жұмыс істей алады.
Меңгерген: мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылысының негізгі ерекшеліктерін; ғылым ретінде педагогиканың
мәні мен ерекшеліктері және оқу- тәрбие процесін ұйымдастырудың құралын, формалары мен әдістерін; білім берудің инклюзивті бағыты бойынша
оқу жоспарын құру әдістемесін меңгерген.
Біледі: кәсіби қызметінде табысты қолдану үшін оқытудың заманауи әдістерін; білім беру бағдарламалары бойынша тұрақты қабылдауды қамтамасыз
етуді; ӛзінің де, педагогикалық ұжымның да кӛшбасшылық әлеуетін табысты және тиімді жүзеге асыруды біледі.
Істей алады: оқыту саласындағы озық білімге сүйене отырып, оқу саласындағы білімі мен түсінігін кӛрсетіп, білім беру мекемесінде жұмыс істей
алады, бәсекеге қабілеттілігін арттырады,
Меңгерген: критериалды бағалау технологиясының ғылыми-педагогикалық негіздерін, қалыптастыру және жиынтық бағалау үдерісін, мектептің
тәрбиелеу жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, ӛзара әрекеттесудің негізгі компоненттерін меңгерген.
Біледі: алынған теориялық базаны ғылым мен білімнің қазіргі дамуының ӛзекті мәселелерімен еркін байланыс орнатуды; математикалық құралдар
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арқылы физикалық процестерді ӛз бетінше сипаттауды; жоғары математиканың негізгі теоремаларын және бекітілуін қол жетімді түрде түсіндіруді;
математикалық есептерді шешудің ең оңтайлы жолдарын таңдауды; физикалық құбылыстарды толық талдау үшін алынған білімнің құрылымдалған
тізбегін құрастыруды біледі.
Істей алады: кәсіби қызмет үрдісінде ғылыми жаратылыстану пәндерінің теориялық, есептік және эксперименталдық әдістерімен, математикалық
аппаратты қолдана отырып, математикалық құралдар арқылы физикалық процестерді ӛз бетінше сипаттай алады;
Меңгерген: кәсіби қызмет үрдісінде ғылыми жаратылыстану пәндерінің теориялық, есептік және эксперименталдық әдістерін, математикалық
аппаратты қолдануды меңгерген.
Біледі: заманауи дидактикалық және әдістемелік әдіс-тәсілдерді, оларды педагогикалық қызметке табысты енгізу үшін талдау жасауды, кәсіби
қызметінде тиімді пайдалануға болатын математикалық шешудің әртүрлі әдістерін біледі.
Істей алады: теориялық материалды баяндауды жақсарту үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданып жұмыс істей алады. Білімі мен
түсінігін кәсіби деңгейде қолдана отырып, дәлелдер құрастырады және математикалық есептерді шешеді.
Меңгерген: математиканың негізгі ұғымдарының геометриялық мағынасын, дербес туындылардағы теңдеулердің аналитикалық және сандық
шешімдерін, математикалық, функционалдық және комплекстік анализдің, физиканың, дифференциалдық геометрия мен вариациациялық
есептеулердің негізгі ұғымдары мен әдістері қолдануды, жаратылыстану мен физикада қарапайым жүйелер мен процестердің математикалық
моделдерін меңгерген.
Біледі: физикалық үдерістерді модельдеу және талдау үшін пайдаланылатын негізгі математикалық әдістерді ғылыми және кәсіби қызметте
қолдануды, эксперименттердің нәтижелерін және олардың сәйкес теорияларын сипаттауды, практикалық тапсырмалардың шешімін қабылдау үшін
қолайлы физикалық әдістерді таңдау мен күнделікті ӛмірде физика саласындағы білімді қолдана біледі.
Істей алады: физикалық процестердің ғылыми бақылауларын жүргізу, эксперименттік деректерді жинау және физикалық жабдықтарды пайдалану
арқылы құрылғыны пайдаланып жұмыс істей алады.
Меңгерген: физиканың негізгі заңдарын, радиоэлектрондық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін, физиканың теориялық және практикалық
бӛлімдерінің арақатынасы: механика, ядролық физика, электромагниттік тербеліс физикасын, оптиканы меңгерген.
Біледі: физикалық-механикалық процестер ағынының негізгі заңдылықтарын түсіндіре біледі, радиоэлектрониканың негізгі схемаларын талдауды;
физикалық-механикалық процестерге ғылыми бақылаулар жасауды, теориялық және эксперименттік нәтижелерді, практикалық есептерді шешуді
және оларды бағалауды біледі.
Істей алады: фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың арасындағы күрделі байланыстар туралы білімі мен түсінігін зерттеу саласында қолдана
отырып жұмыс істей алады.
Меңгерген: атом ядросының құрамын және негізгі қасиеттерін, ядро күштерін, ядро модельдерін, орнықсыз ядролар, ядролық реакцияларды
дозиметрия негізін, элементар бӛлшектр физикасын, қатты дененің жылулық және электрлік қасиеттерін меңгерген
Біледі: негізгі физикалық құбылыстарды, микроәлемдегі субатомда болатын, олардың теориялық түсіну әдістерімен тәжірибелік бақылау жасауды,
субатомдық физиканың физикалық ӛлшем масштабтарын біледі.
Істей алады: қолданбалы есептерді шешудің математикалық тұжырымдауының заманауи әдістерін қолдана отырып жұмыс жасай алады, теориялық
және практикалық білімдерін толықтыру үшін шет және мемлекеттік тілдердегі заманауи физика-математикалық әдебиеттерді оқиды. Ғылыми зерттеу
және академиялық жазу әдістерін біледі және оларды оқу саласына қолданады.
Меңгерген: заттардың конденсациланған күйлерін, кристал торының түрлерін, қатты дененің энергия жолақтары ілімі мен кванттық статистика,
криссталдағы кинетикалық құбылыстарды меңгерген.
Біледі: физикалық процестерге ғылыми бақылау жүргізу кезінде теориялық білімін кӛрсетеді, теориялық және эксперименттік нәтижелердің
нәтижелерін талдайды, практикалық есептерді шешеді және оларды бағалайды; физика-математикалық пәндердің теориялық және практикалық
білімдері арасындағы әртүрлі байланыстарды анықтайды;.
Істей алады: шетел және отандық ғылыми әдебиеттерді зерделеу арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы мәселелерді шешудің
озық тәсілдері мен әдістерін жасайды Теориялық және практикалық білімдерін зерттелетін саладағы оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу
үшін қолданып,ады.
Меңгерген: критериалды бағалау технологиясының ғылыми-педагогикалық негіздерін. Қалыптастыру және жиынтық бағалау үдерісі. Тәрбие үдерісі
тұтас педагогикалық үдерістің құрамдас бӛлігін, мектептің тәрбиелеу жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, ӛзара әрекеттесудің негізгі
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компоненттерін меңгерген.
Біледі: мектеп курсының математикалық және физикалық есептерін шығару әдістері туралы түсініктерді; сыныптан тыс жұмыстардың формаларын
анықтауды; сыныптан тыс жұмыстардың дайындығы мен барысын жобалай біледі.
Істей алады: физикалық-механикалық процестер ағынының негізгі заңдылықтарымен, радиоэлектрониканың негізгі схемаларымен; физикалықмеханикалық процестерге ғылыми бақылаулар жасай отырып, алған білімдері мен түсініктерін зерттеу саласында қолданып, жұмыс істей алады.
Меңгерген: физиканың негізгі заңдарын, физиканың теориялық және практикалық бӛлімдерінің арақатынасы: механика, ядролық физика,
электромагниттік тербеліс физикасын меңгерген.
Біледі: физикалық процестерге ғылыми бақылау жүргізу кезінде теориялық білімін кӛрсетеді, теориялық және эксперименттік нәтижелердің
нәтижелерін талдай біледі, практикалық есептерді шешуді және физика-математикалық пәндердің теориялық және практикалық білімдері арасындағы
әртүрлі байланыстарды анықтай біледі.
Істей алады: шетел және отандық ғылыми әдебиеттерді зерделеу арқылы білім беру сауаттылығын арттыру үшін қолданбалы мәселелерді шешудің
озық әдіс - тәсілдерін жасайды, проблемалар мен бастапқы білім берудің ӛзекті мәселелерін шешеді.
Меңгерген: әдістемелік негіздер мен теориялық, эмпирикалық зерттеу әдістерін дамытуда қолдану негізінде білім беру ортасы бойынша ғылыми
зерттеулерді меңгерген.
Біледі: мектептегі білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту тұжырымдамасын, қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға қойылатын техникалық
талаптарын біледі.
Істей алады: алған білімдерін тиімді қолданып, оларды практикалық есептерді шешуде, ӛздігінен талдауда, жалпылау және практикалық мәні бар
қорытындылар жасауда, кәсіби қызметте жүзеге асыра алады.
Меңгерген: қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың педагогикалық принциптерін, қашықтықтан оқыту әдістерін, оқу процесін онлайн және офлайн
режимдерінде ұйымдастыру жолдарын меңгерген.
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23. «6В01502.1-Математика-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлек моделі
Бітіруші түлек атрибуттары:
Математика және физика саласында жоғары кәсібилік
Эмоциялық интеллект
Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу
Кӛшбасшылық
Кәсіпкерлік ойлау
Жаһандық азаматтық
Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсіну
Құзыреттілік түрлері
1.

Кәсіби құзыреттіліктер:
(Hardskills)

2.

Мінез-құлық дағдылары мен жеке қасиеттер:
(Softskills)

Құзыреттіліктердің сипаттамасы
Математика және физика ережелерін, теоремаларын және заңдарын, негізгі терминдердің
мәнін, математика мен физиканы оқытудың құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді;
Физикалық аспаптардың жұмыс істеу принциптерін, сондай-ақ әртүрлі бағдарламалық
пакеттерді пайдалана отырып, эксперименттік мәліметтерді алу, ӛңдеу және талдау әдістерін
біледі және түсінеді;
Математика және физика бойынша эксперименттік, ғылыми-зерттеу, олимпиадалық есептерді
ұйымдастыру, қою және шешуде кәсіби дағдыларды қолданады;
Мектепте математика мен физиканы оқытудың заманауи әдістемесін талдайды, барлық
деңгейдегі оқу-тәрбие үдерісінің барлық субъектілерінің қызметін адекватты түрде талдайды;
• Критериалды бағалау, формативті және жиынтық бағалауды ұйымдастыру технологияларын
меңгереді, сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға ықпал ететін оқыту және бағалау стратегияларын
қолданады;
• Концептуалды философиялық идеяларды меңгереді, сыни және шығармашылық ойлауға,
ӛзінің оқу іс-әрекетіне рефлексия мен ӛзін-ӛзі бағалауды жүзеге асыруға қабілетті.
Оқу мақсатын ӛз бетінше анықтау, оқу және танымдық әрекетте ӛзіне жаңа міндеттер қою
және тұжырымдау, ӛзінің танымдық әрекетінің мотивтері мен қызығушылықтарын дамыту;
мақсатқа жету жолдарын, оның ішінде баламалы жолдарды ӛз бетінше жоспарлау, оқу-танымдық
міндеттерді шешудің тиімді жолдарын саналы түрде таңдау қабілеті;
Ӛз іс-әрекетін жоспарланған нәтижелермен байланыстыра білу, нәтижеге жету процесінде ӛз
қызметін бақылау, ұсынылған шарттар мен талаптар шеңберінде әрекет ету әдістерін анықтау,
ӛзгермелі жағдайға сәйкес ӛз әрекеттерін түзету;
Тәрбиелік тапсырманың орындалуының дұрыстығын, әлі де шешудің ӛз мүмкіндіктерін
бағалай білу;
Оқу-танымдық іс-әрекетте ӛзін-ӛзі бақылау, ӛзін-ӛзі бағалау, шешім қабылдау және саналы
таңдауды жүзеге асыру негіздерін меңгеру; экологиялық ойлауды қалыптастыру және дамыту,

28

29

30

дььддььд

31

