
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану ғылымдары пəні бойынша 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01511 Математика-Информатика 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В009 Математика мұғалімін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі заманғы 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі 

үшін жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын 

жетекші жоғары оқу орны.  

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген жоғары білікті ғылыми-

педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. Кадрларды көптілді даярлау. 

3. Оқытудың 2 талап етілетін траекториясы іске асырылуда:  

1) Математика мен информатиканы оқытудың заманауи 

технологиялары;  

2) Математика жəне информатика саласындағы зерттеу 

қызметі. 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сəйкес 

пəнаралық байланыстар мен оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, оқу процесін құрастыра 

алатын математика мен информатикадан бəсекеге қабілетті 

педагог кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1. Қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен білім берудің 

əлемдік стандарттарына сəйкес болашақ математика жəне 

информатика мұғалімдерін сапалы кəсіби даярлауды 

қамтамасыз ету. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

математика мен информатиканы оқыту үшін қажетті 

базалық білімді, негізгі, жалпы кəсіби жəне кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, когнитивтік икемділікті, 

функционалдық сауаттылықты дамыту. 

3. Білім алушылардың математика, информатика, оқыту 

əдістемесі, инновациялық технологияларды енгізу 

саласында ғылыми-зерттеу жəне эксперименттік қызметті 



ұйымдастыруға жəне өткізуге дайындығын қалыптастыру. 

4. Дене, рухани жəне интеллектуалды өзін-өзі дамыту 

тəсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау 

жəне мінез-құлық мəдениетін қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

1. білім берудің барлық сатыларын оқытудың 

ықпалдастығы мен сабақтастығын ескере отырып, оқу 

сабақтарын жоспарлау; 

2. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға 

бағытталған заманауи психологиялық-педагогикалық 

технологияларды, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық, 

цифрлық технологияларды пайдалана отырып, өз пəнін 

(курсын) оқытудың берілген мақсаттарына сəйкес оқу 

қызметінің шарттарын, коллаборативтік ортаны құрастыру;  

3. оқытудың инновациялық формалары мен əдістерін, 

оқыту стратегиясын қолдану; 

4. математиканы, информатиканы оқыту саласында 

мониторингтік зерттеулерді жоспарлау жəне жүргізу; 

5. қолданбалы математика, информатика саласындағы 

зерттеу дағдыларын дамыту; 

6. математикалық есептерді компьютерлік 

визуализациялауды қамтамасыз ету; 

7. есептерді, соның ішінде жоғары математика, 

информатика бөлімдерінен стандартты емес есептерді 

шешу; мектеп курсының математика, информатика 

мəселелерін шешу əдістерін меңгеру; 

8. математика жəне информатикадан электрондық оқу 

ресурстарын əзірлеу; 

9. кəсіби қоғамдастықта, оның ішінде желілік 

қоғамдастықта ынтымақтастықтың нысандарын, əдістерін 

қолдану; 

10. базалық компьютерлік орталарда жұмыс істеу; 

12. компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру, Базалық 

сандық дағдыларды меңгеру, ақпараттық қауіпсіздік 

ережелерін сақтау арқылы оқушыларды компьютерленген 

қоғамда өмірге дайындау; 

13. əр түрлі міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен 

бағдарламалар құру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6В01511 Математика-Информатика 

Лауазымдарының тізімі  

Жалпы білім беру мектебінің мұғалімі. 

Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 

оқытушысы. 

Кəсіби қызмет объектісі  

− мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржыландырудың 

білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары, жалпы білім беру мектептері, техникалық жəне 

кəсіптік білім беретін оқу орындары;  

− ғылым ұйымдары: информатика, қолданбалы 

математика, педагогика, психология жəне оқыту əдістемесі 

саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;  



− басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, 

білім басқармалары (департаменттері);  

− өз жұмысында қолданбалы математика əдістерін жəне 

компьютерлік технологияларды қолданатын əртүрлі 

меншік нысанындағы ұйымдар. 

 
 

 


