
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 
 

Дайындық 

бағыттарының коды 
мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану ғылымдары пәні бойынша мұғалімдерді 

дайындау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

«6В01503» – Математика 
 

Білім беру 

бағдарламаларының 
топтары 

В009 Математика мұғалімін даярлау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 
бірегейлігі 
 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық және 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 әдістері мен 

тәсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру бағдарламасын 

меңгерген, біліктілігі жоғары педагогикалық кадрларға 

қажеттілікті қанағаттандыру. 2. Жоғары кәсіби профессор-
оқытушылар құрамы. 3. Еңбек нарығында түлектердің жоғары 

сұранысқа ие болуы. 4. Университетте белгілі ғалым, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының вице-
президенті, физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор Н. М. Темірбековтың "есептеу математикасының 

өзекті мәселелері" ғылыми мектебінің болуы 5. Қазіргі заманғы, 

соның ішінде сандық технологияларды пайдалана отырып оқыту.  
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 
 

6В01503-«Математика» білім беру бағдарламасының мақсаты 
болып  жаңартылған білім беру аясында математика және 
математиканы оқыту әдістемесі бойынша жоғары білікті 
мамандарды даярлау, ғылыми-педагогикалық, өндірістік-
технологиялық міндеттер мен мәселелерді шығармашылықпен 
шеше алатын жаңа формациядағы білікті маманды, педагогты 
қалыптастыру 

БББ міндеттері 
 

– оқу-тәрбие қызметі: оқушылардың білім беру процесін жобалау 

және басқару, қазіргі педагогикалық және ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану жағдайында 

мотивациялық, диагностикалық, түзету, коммуникативтік, 

әдістемелік жұмыстарды орындау; 
-ғылыми-зерттеу қызметі: қолданбалы математика, математика, 

педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу; эксперименттік зерттеулер 

жүргізу және нәтижелерді өңдеу; 



- өндірістік-технологиялық қызмет: ақпараттық-
коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана 

отырып, ақпараттық ресурстарды өңдеу және өндірістің 

технологиялық процесін ұйымдастыруға қатысу 

БББ оқыту 

нәтижелері 

6В01503-Математика білім беру бағдарламасы аяқтаған соң 

бітіруші: 
1) Математика саласындағы оқушылардың лингвистикалық 

қажеттіліктерін ескере отырып, жаңартылған мазмұн аясында оқу 

сабақтарын құрастыру 
2) Білім беру мазмұнын жаңартуды ескере отырып, аралас 

және қашықтықтан білім беру жағдайында кәсіби және өзге де 

қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, сандық 

технологияларды қолдану 
3) Пәнді оқу кезінде математикалық және психологиялық-

педагогикалық ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктерді 

қолдану 
4) Жалпы оқу шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру үшін 

математикалық әдістер мен тәсілдерді қолдану 
5) Білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне тарту 
6) ҒЗЖ академиялық хат және методология негіздеріне сәйкес 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалана 

отырып, қазақ, орыс және шет тілдерінде жазбаша жұмыс түрінде, 

сондай-ақ ауызша сөйлеу түрінде математика саласындағы 

ғылыми қызметтің нәтижелерін ресімдеу 
7) Математикалық пәндер бойынша сабақтарға негізгі және 

қосымша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу 
8) Оқу үдерісінің жаңа модельдері мен стратегияларын 

жобалау үшін педагогикалық мақсатқа бағыттаудың жаңартылған 

әдістерін қолдану 
9) Математикалық есептерді шешу үшін мониторингтік 

зерттеулердің нәтижелерін пайдалана отырып, мониторингтік 

зерттеулер жүргізу 
10) Математиканы оқытудың жаңартылған 

технологиялары мен дидактикалық құралдарын қолдану 
11) Педагогикалық шеберлікті арттыру үшін оқытудың 

жаңа IT және STEM-технологияларын қолдану  
12) Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамытуда, 

пәнді оқытудың түрлі педагогикалық құралдары мен тәсілдерін 

қолдану  
Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  6В01503 Математика білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры; 
Лауазымдарының 

тізімі  
 

Математика мұғалімі, математик, оқу орындарында математик-

оқытушы, ғылыми-зерттеу, әдістемелік орталықтарда ғылыми 

маман 

Кәсіби қызмет 

объектісі  
 

- оқу орындарында білім беру және ұйымдастыру жұмыстары; 
- оқу-әдістемелік құжаттар дайындау; 
- жастарды тәрбиелеу және оқытудың жаңа әдістерін  жетілдіру; 
- педагокикалық білім беру мәселелеріменғылыми-зерттеу,  
экспериментальды жұмыстар жүргізу; 



- алдыңғы қатарлы инновациялық білім беру технологияларын 

зерттеу және  
енгізу; 
- компьютерлік және есептеу технологияларын қолдану; 



 Паспорт образовательной программы  
 

Код и 

классификация 

области 
образования 

6В01 Педагогические науки 
 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 
 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

«6В01503» – Математика 
 

Группы 

образовательных 
программ 

В009 Подготовка учителей математики 
 

Уникальность 

образовательной 

программы 
 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық және 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 әдістері мен 

тәсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру бағдарламасын 

меңгерген, біліктілігі жоғары педагогикалық кадрларға 

қажеттілікті қанағаттандыру. 2. Жоғары кәсіби профессор-
оқытушылар құрамы. 3. Еңбек нарығында түлектердің жоғары 

сұранысқа ие болуы. 4. Университетте белгілі ғалым, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының вице-
президенті, физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор Н. М. Темірбековтың "есептеу математикасының 

өзекті мәселелері" ғылыми мектебінің болуы 5. Қазіргі заманғы, 

соның ішінде сандық технологияларды пайдалана отырып оқыту.  
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 
 

Целью образовательной программы 6В01503 – «Математика» - 
подготовка всесторонне образованных, 

высококвалифицированных специалистов, владеющих 
фундаментальными знаниями и практическими навыками 

математики и преподавания математики в рамках обновления 

содержания образования, способного творчески решать научно-
педагогические, производственно-технологические задачи и 

проблемы 

Задачи ОП 
 

- учебно-воспитательная деятельность: проектирование и 

управление образовательным процессом учащихся, выполнение 

мотивационной, диагностической, коррекционной, 

коммуникативной, методической работы в условиях применения 

современных педагогических и информационно-
коммуникационных технологий; 



-научно-исследовательская деятельность: участие в научно-
исследовательских работах в области прикладной математики, 

математики, педагогики, психологии и методики обучения; 

проведение экспериментальных исследований и обработка 

результатов; 
- производственно-технологическая деятельность: обработка 

информационных ресурсов и участие в организации 

технологического процесса производства с использованием 

информационно-коммуникационных средств и технологий 

Результаты 

обучения по ОП/ 
 

1.Конструировать учебные занятия в рамках  обновленного 

содержания и учитывая лингвистические потребности 

обучающихся в сфере математики  
2. Применять педагогические, цифровые технологии для 

осуществления профессиональной и иной деятельности в 

условиях смешанного и дистанционного образования с учетом 

обновления содержания образования 
3.При изучении дисциплины использовать новые достижения 

в области математических и психолого-педагогических наук  
4.Использовать математические методы и приемы для 

формирования общеучебных умений и навыков  
5.Привлекать обучающихся в систему дополнительного 

образования 
6. Оформлять результаты научной деятельности в сфере 

математики, как в виде письменной работы, так и в виде устного 

выступления на казахском, русском и иностранных языках с 

использованием информационно-коммуникативных технологии 
согласно с основами академического письма и методологии НИР 

7.Разрабатывать основные и дополнительные учебно-
методические материалы к занятиям по математическим 

дисциплинам  
8.Применять обновленные методы педагогического 

целеполагания для проектирования новых моделей и стратегий 

учебного процесса  
9.Проводить мониторинговые исследования, используя 

результаты мониторинговых исследований для решения 

математических задач  
10.Применять обновленные технологии и дидактические 

средства обучения математике  
11.Использовать новые IT и STEM - технологии обучения для 

повышения педагогического мастерства  
12.Применять различные математические инструменты и 

приемы преподавания предмета, направленные на развитие 

критического мышления учащихся 
Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая 

степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 6В01503 

Математика; 
Перечень 

должностей 

специалиста  

Учитель математики, математик, математик-преподаватель в 

учебных заведениях, научный сотрудник в научно-

исследовательских, методических центрах 



Объект 

профессиональной 

деятельности  
 

- образовательная и организационная деятельность в учебных 

заведениях; 
- разработка учебно-методической документации; 
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания 

молодежи; 
- опытно-экспериментальная, научно-исследовательская работа 

по проблемам педагогического образования; 
- изучение и внедрение передовых инновационных 

образовательных технологий; 
  



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 

6В01 Pedagogical sciences 
 

Code and classification of 
training areas 6В015 Teacher training in science subjects 

The code and name of 

education program 
 «6В01503» – Mathematics 
 

Groups of educational 

programs В009 Training of mathematics teachers 

 
The uniqueness of the 

educational program 

East Kazakhstan state University named after S. Amanzholov is a 
leading University that trains highly qualified personnel for the 
education system of the region taking into account modern national 
and modern trends. Specifics of the educational program: 1. 
Meeting the needs of highly qualified teaching staff with 
knowledge of the updated education program, owning innovative 
methods and techniques of the educational process. 2. Highly 
professional teaching staff. 3. High demand for graduates in the 
labor market. 4. The presence of the University Scientific school 
"Actual problems of computational mathematics" famous scientist, 
VicePresident of the National Academy of engineering of the 
Republic of Kazakhstan, doctor of physical and mathematical 
Sciences, Professor Temirbekov Nm 5. Training with the use of 
modern, including digital technologies. 
Profile map of education program 

Objective of EP 

The purpose of the educational program 6В01503 Mathematics is 

to prepare comprehensively educated, highly qualified specialists 
who possess the fundamental knowledge and practical skills of 
mathematics and teaching mathematics as part of updating the 
content of education that can creatively solve scientific, 
pedagogical, industrial and technological problems and problems. 

Purpose of EP 

- educational activities: designing and managing the educational 
process of students, performing motivational, diagnostic, 
correctional, communicative, methodological work in the 
conditions of using modern pedagogical and information and 
communication technologies; 
-research activities: participation in research works in the field of 
applied mathematics, mathematics, pedagogy, psychology and 
teaching methods; conducting experimental research and 
processing results; 
- production and technological activities: processing of information 
resources and participation in the organization of the production 
process using information and communication tools and 
technologies 

Result of training of EP 
1.Design training sessions using updated content and taking 

into account the linguistic needs of students in the field of 
mathematics 



2.Apply pedagogical and digital technologies for professional 
and other activities in conditions of mixed and distance education, 
taking into account the updating of the content of education 

3.When studying the discipline, use new achievements in the 
field of mathematical and psychological-pedagogical Sciences 

4.Use mathematical methods and techniques for the formation 
of General academic skills 

5.Attract students to the system of additional education 
6.To formalize the results of scientific activity in the field of 

mathematics, both in the form of written work and in the form of 
oral presentation in Kazakh, Russian and foreign languages using 
information and communication technologies in accordance with 
the basics of academic writing and research methodology  

7.Develop basic and additional teaching materials for classes 
in mathematical disciplines 

8.Apply updated methods of pedagogical goal setting to 
design new models and strategies of the educational process 

9.Conduct monitoring studies using the results of monitoring 
studies to solve mathematical problems 

10.Apply updated technologies and didactic tools for teaching 
mathematics 

11.Use new IT and STEM learning technologies to improve 
teaching skills 

12.Apply various mathematical tools and teaching techniques 
aimed at developing students ' critical thinking 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of education in the educational program 6B01503 
Mathematics 

Listofaspecialist’spositions 
Mathematics teacher, mathematician, mathematician-teacher in 

educational institutions, researcher in scientific research, 

methodological centers 

The object of professional 

activity 

- educational and organizational activities in educational 
institutions; 
- development of educational and methodological documentation; 
- improving the forms and methods of training and education of 
youth; 
- Pilot, research work on the problems of teacher education; 
- the study and implementation of advanced innovative educational 
technologies; 



 


