
 

1 Code number of the 

specialty 

5B011000 - Physics 

2 Passing accreditation 

(the year of passage, the 

period of passage) 

Based on the results of the examination of the non-commercial 

external expert commission "Independent Agency for 

Accreditation and Rating" conducted in April 2013 successfully 

passed specialized accreditation for 5 years 

3 Period of study Full-time: 4 years, 3 years; extramural: 3 years; 2 years 

4 The awarded degree Bachelor of Education in specialty 5B011000-Physics 

5 Sphere of professional 

activity 

- education and development of pupils and students in general 

educational organizations, educational institutions and centers; 

- the science; 

- organizations, institutions and enterprises associated with the use 

of physical methods of research. 

6 The objects of 

professional activity 

- educational institutions of state and non-state financing, pre- 

school educational organizations, schools, lyceums, gymnasiums, 

colleges, educational institutions of technical and vocational 

education; 

- the organization of science: scientific, research centers in the 

field of physics, pedagogy, psychology and teaching methods; 

- management organizations: public authorities, departments of 

education; 

- the organization of various forms of ownership, using physical 

methods of research in their work. 

7 The subject of 

professional activity 

- teaching and educational work in educational organizations; 
- professional activity in production organizations; 

- educational process in the unity of its value-target orientations, 

content, methods, forms and results; 

- research, innovation, information and analytical activities in the 

field of physics, pedagogy, psychology and teaching methods. 

- technological process of designing, introduction of physical 

methods of research. 

8 Types of professional 

activity 

- socio-educational - the creation of favorable conditions and the 

provision of humanitarian and pedagogical support for the full life, 

education and development of students; 

- educational - the training and development of students, the 

organization of the process of education and upbringing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Шифр-мамандықтың атауы 5В011000-Физика 

 

2 

 

Аккредитациядан өтуі (өткен 

жылы, өткен мерзімі) 

2013 жылдың сәуір айында «Аккредиттеудің және 

рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес 

мекемесі Сыртқы  эксперттік комиссиясының тексеру 

қорытындысы бойынша мамандандырылған 

аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті 

3 Оқу түрі, мерзімі Күндізгі: 4 жыл, 3жыл; сырттай: 3 жыл; 2 жыл 

4 Берілетін дәреже 
5В011000-Физика мамандығы бойынша білім 

бакалавры 

 

5 

 

Кәсіби қызметінің саласы 

- жалпы білім беру ұйымдарында, білім мекемелерінде 

және орталықтарында балалар мен оқушы жастардың 

білім алуы және дамуы; 

- ғылым; 

- физикалық зерттеу әдістерін қолданумен байланысты 

ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар. 

 

6 

 

Кәсіби қызметінің нысандары 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес 

қаржыландырудағы білім бері мекемелері, мектепке 

дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, 

гимназиялар, колледждер, техникалық және  кәсіби 

білім беретін оқу орындары; 

- ғылыми ұйымдар: физика, педагогика, психология 

және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми, 

ғылыми-зерттеу орталықтары; 

- басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару ұйымдары, 

білім департаментері; 

- өз жұмыстарында физикалық зерттеу әдістерін 

қолданатын түрлі жеке меншік формасындағы 

ұйымдар. 

 

7 

 

Кәсіби қызметінің пәні 
- оқу-тәрбие ісі: оқушылардың білім беру процестерін 

жобалау және басқару, қазіргі педагогикалық және 

ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 

қолдану жағдайында мотивациялық, диагностикалық, 

түзету, коммуникативтік, әдістемелік жұмыстарды 

орындау; 

- ғылыми - зерттеу ісі: физика, педагогика, психология 

және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми- 

зерттеу жұмыстарына қатысу, эксперименттік 

зерттеулер жүргізу және нәтижелерді өңдеу; 

- өндірістік-технологиялық іс: ақпараттық- 

коммуникациялық құралдар мен технологияларды 

қолданып ақпараттық қорларды өндіру мен өңдеудің 

технологиялық процестерін ұйымдастыруға қатысу. 

 

8 

 

Кәсіби қызметінің түрлері 

- әлеуметтік-педагогикалық – оқушылардың 

толыққанды өмір сүруі, тәрбиеленуі және дамуы үшін 

жағдай жасау және гуманитарлық - педагогикалық 

қолдау көрсету; 

- білім беру – оқушыларды оқыту және дамыту, оқу 

және тәрбие процестерін ұйымдастыру, педагогикалық 



 

  процесті жобалау және басқару, диагностика, түзету, 

педагогикалық әрекет нәтижелерін болжау; 

- ғылыми-зерттеу – физика, педагогика, психология 

және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; 

- ұйымдастыру-әдістемелік – инновациялық оқыту 

тәжірибелерін оқу, үйрену, жалпылау және тарату; 

- өндірістік-технологиялық – физикалық зерттеу 

әдістері негізінде технологиялық процестерді басқару 

және ұйымдастыру. 

9 Практика базалары 
Ақтөбе қаласының мектептері 

 

 

 

1 Шифр-наименование 

специальности 
5В011000-Физика 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

По результатам проверки некоммерческой внешней 

экспертной комиссии «Независимое Агентство 

аккредитации и рейтинга», проведенной в апреле 2013 

года успешно прошел специализированную 

аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 4 года, 3 года; заочное: 3 года; 2года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр образования по специальности 5В011000- 

Физика 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

- образование и развитие детей и учащейся молодежи в 

общеобразовательных организациях образования, 

образовательных учреждениях и центрах; 

- наука; 

- организации, учреждения и предприятия, связанные с 

использованием физических методов исследования. 

6 Объекты  профессиональной 

деятельности 

- образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 

организации образования, школы, лицеи, гимназии, 

колледжи, учебные заведения технического и 

профессионального образования; 

- организации науки: научные, научно- 

исследовательские центры в области физики, 

педагогики, психологии и методики обучения; 

- организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования; 

- организации различных форм собственности, 

использующие физические методы исследования в 

своей работе. 



7 Предмет профессиональной 

деятельности 

- учебно-воспитательная работа в образовательных 

организациях; 

- профессиональная деятельность в производственных 

организациях; 

- образовательный процесс в единстве его ценностно- 

целевых ориентиров, содержания, методов, форм и 

результатов; 

- научно-исследовательская, инновационная, 

информационно-аналитическая деятельность в области 

физики, педагогики, психологии и методики обучения. 

- технологический процесс проектирования, внедрения 

физических методов исследования. 

8 Виды профессиональной 

деятельности 

- социально-педагогическая – создание благоприятных 

условий и оказание гуманитарно-педагогической 

поддержки для полноценной жизнедеятельности, 

воспитания и развития учащихся; 

- образовательная – обучение и развитие учащихся, 

организация процесса обучения и воспитания, 



 

  проектирование и управление педагогическим 

процессом, диагностика, коррекция, прогнозирование 

результатов педагогической деятельности; 

- научно-исследовательская – организация и 

проведение научных исследований в области физики, 

педагогики, психологии и методики обучения; 

- организационно-методическая – изучение, обобщение 

и распространение опыта инновационного обучения; 

- производственно-технологическая – управление и 

организация технологического процесса на основе 

физических методов исследования. 

9 Базы практик школы города Актобе 

 


