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Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация области 

образования 

Education area code and 

classification 

7М01 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

7М01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

7М01 PEDAGOGICAL SCIENCE 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of training 

areas 

7M015 Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша педагогтарды 

дайындау 

7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 

7M015 Training of teachers in natural science subjects 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  программы  

The code and name of education 

program 

7М01503 Математика 

7М01503 Математика 

7М01503 Mathematics 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

Математика пəнінің мұғалімдерін дайындау 

Подготовка учителей математики 

Training of teachers of mathematics  

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность образовательной 

программы 

The uniqueness of the educational 

program 

1. Университетте белгілі ғалым, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Инженерлік академиясының вице-президенті, физика-математика 

ғылымдарының докторы, профессор Н. М. Темірбековтың" есептеу 

математикасының өзекті мəселелері " ғылыми мектебінің болуы 2. 

Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 3. Еңбек нарығында 

түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 4. Қазіргі заманғы, соның 

ішінде сандық технологияларды пайдалана отырып оқыту. 5. 

Математикалық пəндерді тереңдетіп оқыту мүмкіндігі 

("Дифференциалдық теңдеулер", "Есептеуіш математика" жəне т. б.).)  

 

1. Наличие в университете Научной школы «Актуальные проблемы 

вычислительной математики»известного ученого, вице-президента 

Национальной инженерной академии Республики Казахстан, доктора 

физикоматематических наук, профессора Темирбекова Н.М. 2. 

Высокопрофессиональный профессорскопреподавательский состав. 3. 

Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 4. Обучение с 

использованием современных, в том числе, цифровых технологий. 

5.Возможность углубленного изучения математических дисциплин 

(«Дифференциальные уравнения», «Вычислительная математика» и 

др.) 

 

1. The presence of the university Scientific school "Actual problems of 

computational mathematics" famous scientist, Vice-President of the 

National Academy of engineering of the Republic of Kazakhstan, doctor of 

physical and mathematical sciences, professor Temirbekov N.M. 2. Highly 

professional teaching staff. 3. High demand for graduates in the labor 

market. 4. Training with the use of modern, including digital technologies. 

5. Possibility of in-depth study of mathematical disciplines ("Differential 

equations", "Computational mathematics", etc.) 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, математиканы оқытудың 

заманауи əдістерін меңгерген, сондай-ақ, əлеуметтік жəне 

гуманитарлық ғылымдар саласында дамыған, білім беру жəне ғылым 



саласында ғылыми, педагогикалық, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге 

асыруға қабілетті жаңа формациядағы бəсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау. 

 

Подготовка конкурентоспособных специалистов новой формации, 

обладающих фундаментальными знаниями, инновационными 

подходами, обладающих знанием современных методов обучения 

математики с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  в рамках обновления содержания образования, развитых 

также  в области социальных и гуманитарных наук, способных 

осуществлять научную, педагогическую, научно-исследовательскую 

деятельность в сфере образования и науки. 

 

The purpose of the educational program is the preparation of competitive 

specialists of the new formation, with fundamental knowledge, innovative 

approaches, with knowledge of modern methods of teaching mathematics 

using information and communication technologies in the framework of 

updated content of education, also developed in the field of social and human 

sciences, capable of carrying out scientific, pedagogical, research activities 

in the field of education and science. 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purpose of EP 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында болашақ 

математика оқытушыларын сапалы кəсіби даярлауды қамтамасыз ету; 

2. Болашақ математика оқытушыларының əлеуметтік-мəдени, тілдік 

(коммуникативтік), жаратылыстану-математикалық жəне кəсіби 

құзыреттіліктерін мамандықтың іргелі негіздері мен оқыту 

технологиялары саласында қалыптастыру; 

3. Дене, рухани жəне интеллектуалды өзін-өзі дамыту тəсілдерін 

меңгеру, психологиялық сауаттылықты, мəдениетті қалыптастыру 

ойлау жəне мінез-құлық 

 

1. В условиях обновленного содержания образования обеспечение 

качественной профессиональной подготовки будущих преподавателей  

математики; 

2. Формирование у будущих преподавателей математики 

социальнокультурных, языковых (коммуникативных), естественно-

математических и профессиональных компетенций в области 

фундаментальных основ специальности и технологий обучения; 

3. Освоение способов физического, духовного и  интеллектуального 

саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

 

1. In the conditions of the updated content of education provision of high-

quality professional training of future teachers of mathematics; 

2. Formation of social, cultural, language (communicative), natural-

mathematical and professional competences in the field of fundamental 

bases of specialty and technologies of training for future teachers of 

mathematics; 

3. Mastering the ways of physical, spiritual and intellectual self-

development, the formation of psychological literacy, culture 

thinking and behavior 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

7М01503 Математика білім беру бағдарламасын аяқталғаннан кейін 

бітіруші: 

1. Ойлау мəдениеті мен ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін математикалық пəндер (ғылымдар) саласында базалық білімі 

болады; 

2. Математикалық пəндерді оқыту барысында білім алушыларда 

азаматтық, тұлғалық өзін-өзі жетілдіру, денсаулық сақтау жəне басқа 

да маңызды тұлғалық қасиеттерді дамытады; 

3. Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде математикалық пəндер 

курстарын оқытуды жүзеге асырады; 

4. Математикалық жəне педагогикалық білім саласындағы 

зерттеулердің өзекті бағыттарын анықтайды; 



5. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, 

заманауи білім беру технологияларын оқыту əдістерін меңгереді; 

6. Оқушылардың білім беру процесін, мотивациялық, диагностикалық, 

түзету, коммуникативтік, əдістемелік, зерттеу жұмыстарын 

жобалаумен жəне басқарумен айналысады; 

7. Ұйымдастырушылық-басқарушылық сауаттылықты көрсету; 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік, рефлексивті құзыреттіліктерді 

көрсетеді; 

8. Есептерді шешу үшін математикалық ойлауды қолданады, соның 

ішінде стандартты емес, күнделікті жағдайларда, өзінің кəсіби 

қызметінде жəне қолданбалы математика саласында; 

9. Тəжірибелік зерттеулер жүргізеді  жəне нəтижелерді өңдейді; 

10. Өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалайды. 

 

По завершению образовательной программы 7М01503 Математика 

выпускник будет: 

1. Обладать базовыми знаниями в области математических дисциплин 

(наук), способствующих формированию личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

2. Развивать у обучающихся в процессе преподавания математических 

дисциплин компетенции гражданственности, личностного 

самосовершенствования, здоровьесбережения и другие важные 

личностные качества; 

3. Осуществлять преподавание курсов математических дисциплин в 

рамках обновления содержания образования; 

4. Выявлять актуальные направления исследований в области 

математических и педагогических знаний; 

5. Обладать методами преподавания современных образовательных 

технологий с применением информационнно-коммуникационных 

технологий 

6. Заниматься проектированием и управлением образовательным 

процессом учащихся, мотивационной, диагностической, 

коррекционной, коммуникативной, методической, исследовательской  

работой; 

7. Демонстрировать организационно-управленческую грамотность; 

организаторские, коммуникативные, рефлексивные компетенции; 

8. Применять математическое мышление для решения задач, в том 

числе, нестандартных, в повседневных ситуациях, в своей 

профессиональной деятельности и в области прикладной математики; 

9. Проводить экспериментальные исследования и обработку 

результатов; 

10. Оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 

 

Upon completion of the educational program 6M010900 - Mathematics 

graduate will: 

1. Have basic knowledge in the field of mathematical disciplines (Sciences) 

that contribute to the formation of a person with a broad Outlook and culture 

of thinking; 

2. Develop students in the process of teaching mathematics competence 

citizenship, personal self-improvement, health and other important personal 

qualities; 

3. To carry out teaching of courses of mathematical disciplines within 

updating of the contents of education; 

4. Identify current research areas in the field of mathematical and 

pedagogical knowledge; 

5. Possess methods of teaching modern educational technologies with the 

use of information and communication technologies 

6. To be engaged in design and management of educational process of pupils, 

motivational, diagnostic, correctional, communicative, methodical, research 

work; 

7. Demonstrate organizational and managerial literacy; organizational, 

communicative, reflexive competence; 



8. Apply mathematical thinking to solve problems, including non-standard, 

in everyday situations, in their professional activities and in the field of 

applied mathematics; 

9. Conduct experimental studies and processing of the results; 

10. Evaluate the results of their professional activities. 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

Педагогика ғылымдарының магистрі 

Магистр педагогических наук 

Master of Education 

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей 

специалиста  

Listofaspecialist’spositions 

Математика мұғалімі, математик, жоғарғы оқу орындарында математик-

оқытушы, ғылыми-зерттеу, əдістемелік орталықтарда ғылыми маман 

Учитель математики, математик, математик-преподаватель в высших учебных 

заведениях, научный сотрудник в научно-исследовательских, методических 

центрах 

Mathematics teacher, mathematician, mathematician-teacher in educational 

institutions, researcher in scientific research, methodological centers 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

- оқу орындарында білім беру жəне ұйымдастыру жұмыстары; 

- оқу-əдістемелік құжаттар дайындау; 

- жастарды тəрбиелеу жəне оқытудың жаңа əдістерін  жетілдіру; 

- педагокикалық білім беру мəселелеріменғылыми-зерттеу,  

экспериментальды жұмыстар жүргізу; 

- алдыңғы қатарлы инновациялық білім беру технологияларын зерттеу 

жəне енгізу; 

- компьютерлік жəне есептеу технологияларын қолдану; 

 

- 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; 

 

- 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; 

  



 


