
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  
6В01508 Математика-Физика 
 

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", физика және технологиялар кафедрасының 
профессоры, ф.-м. ғ. д. Л.И. Квеглис "Материалтану және 
конденсацияланған күй физикасы" ғылыми мектептерінің 
болуы. 
5. Қазіргі заманғы, соның ішінде сандық технологияларды 
пайдалана отырып оқыту.  
 
 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

Білім беру бағдарламасының мақсаты - білім беру мекемелерінде 

математика мен физиканы оқыту үшін жоғары ғылыми-практикалық 

деңгейде пәнаралық мәселелерді шығармашылық және кәсіби түрде 

шешуге қабілетті, мәдениетті, коммуникативті, заманауи формациядағы 

жоғары кәсіби бәсекеге қабілетті маманды даярлау. 

БББ міндеттері 
 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында болашақ математика 

және физика мұғалімдерін сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету; 
2. Болашақ математика және физика мұғалімдерін және жалпы білім 

беретін мектептерде оқыту әдістемесін дайындау; 
3. Болашақ математика және физика мұғалімдерінің әлеуметтік-мәдени, 

тілдік (коммуникативтік), жаратылыстану-математикалық және кәсіптік 

құзыреттіліктерін мамандықтың іргелі негіздері мен оқыту 

технологиялары саласында қалыптастыру; 
4. Болашақ педагогтарда психологиялық сауаттылықты, ойлау және 

мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру; дене, рухани және 

интеллектуалды өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгерту.. 

БББ оқыту нәтижелері/ 
 

1. Математика және физиканың теориялық концепцияларымен 

интеграциялауда дидактиканың классикалық ережелері саласында 

базалық білімдерді қолдану 
2. Математика және физика есептерін шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолдану 
3. Экономикалық, құқықтық, экологиялық білімді, сондай-ақ 

математикалық білімді кәсіби және өзге де міндеттерді шешуде 

пайдалану 
 



4. Оқу үрдісінде математикалық және психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктерді пайдаланады 
5. Табысты іскерлік коммуникация үшін мемлекеттік және басқа 

тілдерді қолданады 
6. Оқыту процесінде сыни ойлауды дамытуға бағытталған пәнді 

оқытудың әртүрлі педагогикалық құралдары мен тәсілдерін қолданады 
7. Математика және физика пәндері бойынша жалпы оқу біліктері мен 

дағдыларын қалыптастырады 
8. Математика және физика саласында зерттеулер жүргізеді 
Проводить исследования в области математики и физики 
9. мониторингтік зерттеулер нәтижелерін педагогикалық мәселелерді 

шешу кезінде пайдаланады 
10. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, аралас және 

қашықтықтан білім беру жағдайында нәтижелерге қол жеткізу үшін 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, IT-құзыреттілікті 

және стемтехнологияны пайдаланады 
11. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, математика 
мен физика бойынша оқушылардың лингвистикалық қажеттіліктері мен 

сұраныстарын ескере отырып, оқу сабақтарын өз бетінше құрастырады 
12. Нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес берілген мақсаттармен 

сабақтарға негізгі және қосымша оқу-әдістемелік материалдарды 

әзірлеу 
Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  
 

6В01508  Математика-Физика білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры; 
Лауазымдарының тізімі  
 

Жалпы білім беру мектебінің мұғалімі. 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушысы. 

Кәсіби қызмет объектісі  
 

− мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері, мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, 

колледждер, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары; 
− ғылыми ұйымдар: математика және физика саласындағы ғылыми, 

зерттеу орталықтары; 
− басқару органдары: мемлекеттік органдар, білім беру бөлімдері; 
− педагогикалық шеберлік орталықтары; 
 

 
 
 

 
  



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

6В01508 Математика-Физика 
 

Группы образовательных 

программ 
В009 Подготовка учителей математики 
 

Уникальность 

образовательной программы 
 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени 
С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров для системы образования 
региона с учетом современных национальных и современных 
трендов. 
Специфика образовательной программы: 
1. Удовлетворение потребностей в педагогических кадрах 
высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 
программы образования, владеющих инновационными 
методами и приемами осуществления образовательного 
процесса. 
2. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 
состав. 
3. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 
4. Наличие в университете Научных школ «Актуальные 
проблемы вычислительной математики» известного ученого, 
вице-президента Национальной инженерной академии 
Республики Казахстан, доктора физико-математических наук, 
профессора Темирбекова Н.М., «Материаловедение и физика 
конденсированного состояния» д.ф.-м.н., профессора кафедры 
физики и технологий Квеглис Л.И. 
5. Обучение с использованием современных, в том числе, 
цифровых технологий.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 
 

Подготовка конкурентоспособного специалиста современной формации, 

способного на высоком научно-практическом уровне творчески и 

профессионально решать междисциплинарные проблемы для 

преподавания математики и физики в образовательных учреждениях. 

Задачи ОП 
 

1. В условиях обновленного содержания образования обеспечение 

качественной профессиональной подготовки будущих учителей  

математики и физики; 
2. Подготовка будущих учителей математики и физики и методики 

преподавания общеобразовательных школах; 
3. Формирование у будущих учителей математики и физики 

социальнокультурных, языковых (коммуникативных), естественно-
математических и профессиональных компетенций в области 

фундаментальных основ специальности и технологий обучения; 
4. Освоение у будущих педагогов способов физического, духовного и  

интеллектуального саморазвития, формирование психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. 

Результаты обучения по ОП/ 
 

1. Использовать базовые знания в области классических положений 

дидактики в интеграции с теоретическими концепциями математики и 

физики  
2. Использовать теоретические и практические знания для решения 

задач по математике и физике 
3. Использовать экономические, правовые, экологические знания, а 

также математические знания в решении профессиональных и иных 

задач 
4. Использовать в процессе обучения новые достижения в области 

математических и психолого-педагогических наук 



5. Использовать государственный и другие языки для  успешной 

деловой коммуникации  
6. Использовать в процессе обучения различные педагогические 

инструменты и приемы преподавания предмета, направленные на 

развитие критического мышления 
7. Формировать общеучебные умения и навыки по математике и физике 
8. Проводить исследования в области математики и физики 
9. Использовать результаты мониторинговых исследований при 

решении  педагогических задач    
10. Использовать информационно-коммуникационные технологии, IT-
компетенции и стемтехнологии для достижения результатов в условиях 

смешанного и дистанционного образования с учетом обновленного 

содержания образования 
11.Самостоятельно конструировать учебные занятия с учетом 

лингвистических потребностей и запросов обучающихся по математике 

и физике с учетом обновленного содержания образования 
12. Разрабатывать основные и дополнительные учебно-методические 
материалы к занятиям с заданными целями в соответствии с 

инструкциями и требованиями 
Квалификационная характеристика выпускника / 

 
Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01508 
Математика-Физика 

Переченьдолжностей 
 

Учитель общеобразовательной школы. 
Преподаватель организаций технического и профессионального 

образования. 

Объект  профессиональной 

деятельности  
 

− образовательные учреждения государственного и негосударственного 
финансирования, дошкольные организации образования, школы, лицеи, 

гимназии, колледжи, учебные заведения технического и 

профессионального образования; 
− научные организации: научно-исследовательские институты, научно-
исследовательские центры в области физики и математики; 
− организации управления: государственные органы управления, 

департаменты образования; 
− центры педагогического мастерства; 

 
 
 

 
  



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 

Сodeandnameofeducationprogram 6В01508 Mathematics-Physics 

Groupsofeducationalprograms 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 university has Scientific schools "Actual problems of 
computational mathematics" of the famous scientist, VicePresident of the 
National engineering Academy of the Republic of 
Kazakhstan, doctor of physical and mathematical Sciences, 
Professor Temirbekov N.M., "Materials science and condensed 
matter physics" doctor of Ph. D., professor of the department of 
physics and technology kveglis L.I. 
5. Training with the use of modern, including digital technologies. 

Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 

Preparation of highly competitive specialist of modern formation, capable of 
high scientific and practical level creatively and professionally solve 
interdisciplinary problems for teaching mathematics and physics in 
educational institutions. 

Purposeof EP 
 

1.In the context of the updated content of education to ensure quality training 
of future teachers of mathematics and physics; 
2. Training of future teachers of mathematics and physics and methods of 
teaching secondary schools; 
3. Formation of future teachers of mathematics and physics socio-cultural, 
language (communicative), natural-mathematical and professional 
competencies in the field of fundamental foundations of the specialty and 
learning technologies; 
4. Mastering the methods of physical, spiritual and intellectual self-
development of future teachers, the formation of psychological literacy, 
culture of thinking and behavior 

Result of training of EP 

1. Use basic knowledge in the field of classical didactics in integration with 
theoretical concepts of mathematics and physics 
2. Use theoretical and practical knowledge to solve problems in 
mathematics and physics 
3. Use economic, legal, environmental, and mathematical knowledge in 
solving professional and other tasks 
4. Uses new achievements in the field of mathematical and psychological-
pedagogical Sciences in the educational process 
5. Use state and other languages for successful business communication 
6. Use various pedagogical tools and methods of teaching the subject aimed 
at developing critical thinking in the learning process 
7. Develops General academic skills in mathematics and physics 
8. Conduct research in mathematics and physics 
9. Independently uses the results monitoring research in the solution of 
pedagogical tasks. 



10 Use information and communication technologies, IT competencies and 
stem technologies to achieve results in mixed and distance education, taking 
into account the updated content of education 
11. Independently design training sessions taking into account the linguistic 
needs and requests of students in mathematics and physics taking into 
account the updated content of education 
12. Develop basic and additional teaching materials for classes with set 
goals in accordance with instructions and requirements 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of education in the educational program 6B01508 Mathematics-
Physics 

Listofposts Teacher of secondary school. 
Teacher of technical and vocational education. 

The object of professional activity 

− educational institutions of state and non-state financing, preschool 
organizations of education, schools, lyceums, gymnasiums, colleges, 
educational institutions of technical and vocational education; 
− scientific organizations: research institutes, research centers in the field of 

physics and mathematics; 
− management organizations: public authorities, departments of education; 
− centers of pedagogical skill; 

 
 
 

 
 


