
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  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 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 

жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 
2. Кадрларды көптілді даярлау. 
3. Жоғары кәсіби профессор-оқытушылар құрамы. 
4. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық 

байланыстарды және инновациялық оқыту технологияларын ескере 

отырып оқу үрдісін ұйымдастыра алатын математикадан және 

информатикадан бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау 
 

БББ міндеттері 
 

1. Қоғамның әлеуметтік тапсырысы мен білім берудің әлемдік 

стандарттарына сәйкес сапалы кәсіби мамандарды даярлауды 

қамтамасыз ету. 
2. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында математика мен 

информатиканы оқыту үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, 

когнитивтік икемділікті, функционалдық сауаттылықты дамыту. 
3. Білім алушылардың математика, информатика, оқыту әдістемесі, 

инновациялық технологияларды енгізу саласында ғылыми-зерттеу және 

практикалық қызметті ұйымдастыруға және өткізуге дайындығын 

қалыптастыру. 
4. Дене, рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту тәсілдерін 
меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау және мінез-құлық 

мәдениетін қалыптастыру. 

БББ оқыту нәтижелері 

1. білім берудің барлық сатыларын оқытудың ықпалдастығы мен 

сабақтастығын ескере отырып, оқу сабақтарын жоспарлау 
2. білім алушылардың жеке, танымдық белсенділік, шығармашылық, 

коммуникативтік ерекшеліктерін ескере отырып коллаборативтік оқыту 

ортаны қалыптастыру 
3. математиканы және информатиканы оқытуда оқытудың заманауи 
инновациялық формалары мен әдістерін, оқыту стратегияларын таңдау 
4. математика және информатика бөлімдерінің іргелі негіздерін 

түсіндіру 
5. компьютерлік қолданбалар мен арнайы орталарды жіктеу  
6. жоғары математика бөлімдері бойынша есептерді шешу 
7. оқыту үрдісін жүзеге асыруда қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану 
8. қолданбалы есептерді шешуде алгоритмдік ойлау қалыптастыру 
9. математика және информатика саласындағы ғылыми зерттеулердің 

әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, білім алушылардың оқу және 

зерттеу қызметін ұйымдастыру 
10. математика және информатика бойынша дидактикалық біртұтас 

электрондық оқыту кешендерін әзірлеу 



11. кәсіптік қоғамдастықта оның ішінде желілік қауымдастықта өзара 

әрекеттесудің формалары мен әдістерін іріктеп алу 
12. кәсіби қызметте менеджмент туралы экономикалық, экологиялық, 

құқықтық, рухани-адамгершілік білімді, ғылыми түсініктерді жаңаша 

жеткізу 
13. өз міндеттерін орындауда аналитикалық және жан-жақты ойлау, 
жеке өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін, кәсіби тұлғалық 

деформацияларға қарсы тұру тәсілдерін игеру 
14. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және стем - 
технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту 

жағдайында оқушыларды оқыту үшін өзіндік сандық білім беру 

ресурстарын құру үшін. 
Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  6В01511 Математика - Информатика 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 қаржыландырудың білім беру 

мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, жалпы білім беру 

мектептері, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары;  
− ғылым ұйымдары: информатика, қолданбалы математика, 

педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, 

ғылыми-зерттеу орталықтары;  
− басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, білім 

басқармалары (департаменттері);  
− өз жұмысында қолданбалы математика әдістерін және компьютерлік 
технологияларды қолданатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар. 

 



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  

6В01511 Математика-Информатика 
 

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 научно-педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной программы 

образования, владеющих инновационными методами и приемами 

осуществления образовательного процесса. 
2. Полиязычная подготовка кадров. 
3. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 
4. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 
 

подготовка конкурентоспособных педагогических кадров по математике 

и информатике, способных конструировать учебный процесс с учетом 

межпредметных связей и инновационных технологий обучения в 

соответствии с актуальными задачами национальной системы 

образования  

Задачи ОП 
 

1. Обеспечение качественной подготовки профессиональных 

специалистов в соответствии с социальным заказом общества и 

мировыми стандартами образования. 
2. Формирование профессиональной компетентности, развитие 

когнитивной компетентности, функциональной грамотности, 

необходимых для преподования математики и информатики в условиях 

обновленного содержания образования. 
3. Формирование готовности обучающихся к организации и 

проведению научно-исследовательской и практической деятельности в 

области математики, информатики, методик обучения, внедрения 
инновационных технологий. 
4. Освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

Результаты обучения по ОП 
 

1. планировать учебные занятия с учетом принципов интеграции и 

преемственности обучения всех ступеней образования 
2. создавать коллаборативную среду обучения с учетом 

индивидуальных, познавательных, творческих, коммуникативных 
особенностей обучающихся 
3. выбирать современные инновационные формы и методы 

преподавания, стратегии обучения в преподавании математики и 

информатики 
4. разъяснять фундаментальные основы разделов математики и 

информатики  
5. классифицировать компьютерные приложения и специализированные 

среды 
6. решать задачи из разделов высшей математики  
7. использовать дистанционные образовательные технологии при 

реализации процесса обучения 
8. сформировать алгоритмическое мышление в решении прикладных 

задач  



9. организовывать учебную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, используя приемы и методы научных исследований в 

области математики и информатики     
10. разрабатывать дидактически целостные электронные обучающие 

комплексы по математике и информатике  
11. отбирать формы, методы взаимодействия в профессиональном 
сообществе, в том числе, сетевом сообществе 
12. интерпретировать экономические, экологические, правовые, 

духовно-нравственные знания, научные представления о менеджменте в 

профессиональной деятельности 
13. аналитически мыслить и комплексно подходить к выполнению 

своих обязанностей, владеть приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным 

деформациям личности 
14. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения 
учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках 

обновленного содержания образования. 
Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01511 

Математика-Информатика  

Перечень должностей 
 

Учитель общеобразовательной школы. 
Преподаватель организаций технического и профессионального 

образования. 

Объект  профессиональной 

деятельности  
 

− образовательные учреждения государственного и негосударственного 

финансирования, дошкольные организации образования, 
общеобразовательные школы, учебные заведения технического и 

профессионального образования;  
− организации науки: научные, научно-исследовательские центры в 

области информатики, прикладной математики, педагогики, психологии 

и методики обучения;  
− организации управления: государственные органы управления, 

управления (департаменты) образования;  
− организации различных форм собственности, использующие методы 

прикладной математики и компьютерные технологии в своей работе. 
 
 
 
 



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 

Сode and name of education 
program 6В01511 Mathematics and Computer science 

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. Satisfaction of needs in scientific and pedagogical personnel of high 
qualification possessing knowledge of the updated program of education 
owning innovative methods and receptions of implementation of educational 
process. 
2. Multilingual training. 
3. Highly professional teaching staff. 
4. High demand for graduates in the labor market. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

training of competitive teaching staff in mathematics and computer science, 
capable of designing the educational process taking into account 
interdisciplinary connections and innovative learning technologies in 
accordance with the current objectives of the national education system 

Purposeof EP 

1. Providing high-quality training of professional specialists in accordance 
with the social order of the society and international standards of education. 
2. Formation of professional competence, development of cognitive 
competence, functional literacy, necessary for teaching mathematics and 
computer science in the updated content of education. 
3. Formation of students ' readiness to organize and conduct research and 
practical activities in the field of mathematics, computer science, teaching 
methods, and the introduction of innovative technologies. 
4. Mastering methods of physical, spiritual and intellectual self-development, 
formation of psychological literacy, culture of thinking and behavior. 

Result of training of EP 

1. to plan training sessions taking into account the principles of integration 
and the continuity of training at all levels of education 
2. to create a collaborative learning environment that takes into account the 
individual, cognitive, creative, and communicative characteristics of students 
3. to choose modern innovative forms and methods of teaching, learning 
strategies in teaching mathematics and computer science 
4. to explain the fundamental foundations of the sections of mathematics and 
computer science 
5. to classify computer applications and specialized environments 
6. to solve the problem of the sections of higher mathematics  
7. to use remote learning technologies in the implementation of the learning 
process 
8. to form algorithmic thinking in solving applied problems 
9. to organize educational and research activities of students using techniques 
and methods of scientific research in the field of mathematics and computer 
science 
10. to develop didactically holistic electronic educational complexes in 
mathematics and computer science 
11. to select forms, methods of interaction in the professional community, 
including the network community 
12. to interpret economic, environmental, legal, spiritual and moral 
knowledge, scientific ideas about management in professional activities 
13. to think analytically and comprehensively approach the performance of 
their duties, to master the techniques of personal self-expression and self-



development, the means of resisting professional deformations of the 
individual 
14. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs to achieve 
educational results, including creating their own digital educational resources 
for teaching students in mixed and distance learning within the updated 
content of education. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of Education program 6В01511 – Mathematics and Computer 
Science 

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

The object of professional activity 

− educational institutions of state and non-state financing, pre-school 
educational organizations, secondary schools, educational institutions of 
technical and vocational education;  
− organizations of science: scientific, research centers in the field of 
Informatics, applied mathematics, pedagogy, psychology and teaching 
methods;  
− organizations of management: state bodies of management, management 
(departments) of education;  
− organizations of various forms of ownership, using the methods of 
applied mathematics and computer technology in their work. 

 
 
 
 


