
Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательной программы  

/ The Passport of Education Program  
 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация области 

образования 

Education area code and 

classification 

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне статистика 

7М05 Eстественные науки, математика и статистика 

7М05 Natural sciences, mathematics and statistics 

 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of training 

areas 

7М054 Математика жəне статистика 

7М054 Математика и статистика 

7М054 Мathematics and statistics 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  программы  

The code and name of education 

program 

7М05401-Математика 

7М05401-Математика 

7М05401-Mathematics 

 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

Математика жəне статистика 

Математика и статистика 

Мathematics and statistics 

 

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 

Математикадан іргелі білімі бар, жалпы мəдени білімі бар, 

аналитикалық ойлауға, талдауға, сандық жəне статистикалық 

деректерді қайта өңдеуге жəне ғылыми математикалық тұрғыдан əр 

түрлі процестерді бағдарламалау мен модельдеуге қабілетті, ғылым 



мен өндірістің өзекті бағыттарында ғылыми-зерттеу қызметімен 

айналысуға қабілетті жаңа формациядағы бəсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау. 

 

Подготовка конкурентоспособных специалистов новой формации, 

обладающих фундаментальными знаниями в математике, обладающих 

общекультурными знаниями, способных к аналитическому 

мышлению, анализу, переработке количественных и статистических  

данных и программированию и моделированию различных процессов 

с научной математической точки зрения, способных заниматься 

научно-исследовательской деятельностью в актуальных направлениях 

науки и производства. 

 

Training of competitive specialists of a new formation with fundamental 

knowledge in mathematics, with General cultural knowledge, capable of 

analytical thinking, analysis, processing of quantitative and statistical data 

and programming and modeling of various processes from a scientific 

mathematical point of view, able to engage in research activities in relevant 

areas of science and production. 

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 

1. Геометрия, алгебра жəне сандар теориясы, математикалық талдау, 

дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау сияқты 

математика ғылымының негіздері бойынша теориялық білімдерді жəне 

математиканың арнаулы бөлімдері бойынша практикалық дағдыларды; 

мамандық бойынша базалық білімдерді қолдану  

Использовать теоретические знания по основам математической науки: 

геометрии, алгебре и теории чисел, математическому анализу, 

дифференциальному уравнению, функциональному анализу и 

практические навыки по узкоспециальным разделам математики; 

базовыми знаниями по профессии 

Use theoretical knowledge of the basics of mathematical science: geometry, 

algebra and number theory, mathematical analysis, differential equation, 

functional analysis and practical skills in highly specialized sections of 



mathematics; basic knowledge of the professionвладеть теоретическими 

основами и практическими навыками по узкоспециальным разделам 

математики; базовыми знаниями по профессии 

2. Жоғары мектеп педагогикасының заманауи əдіснамасы туралы; 

психологиялық ғылымның жетістіктері туралы ақпаратты пайдалану.  

Использовать информацию о современной методологии педагогики 

высшей школы; о достижениях психологической науки.  

Use information about the modern methodology of higher school pedagogy; 

about the achievements of psychological science. 

3. жоғары кəсіби білім беру мекемелерінде математиканы оқыту 

бойынша теориялық жəне практикалық білімдерін көрсету.  

демонстрировать теоретические и практические знания по 

преподаванию математики в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.  

demonstrate theoretical and practical knowledge of teaching mathematics in 

educational institutions of higher professional education.  

4. ЖОО-да оқыту мен тəрбие жұмысының белсенді əдістерінің 

психологиялық негіздері бойынша; оқыту мен педагогикалық 

бақылаудың ұйымдастырушылық формалары мен принциптері 

бойынша білімдерді пайдалану 

Использовать знания по психологическим основам активных методов 

обучения и воспитательной работы в вузе; по организационным 

формам и принципам процесса обучения и педагогического контроля 

Use knowledge on the psychological foundations of active methods of 

teaching and educational work in higher education; on organizational forms 

and principles of the learning process and pedagogical control 

5. Математикалық зерттеулердің теориялық жəне тəжірибелік əдіс-

тəсілдерін практикада қолднау  

Использовать теоретические и экспериментальные методы и приемы 

математических исследований на практике 

Use theoretical and experimental methods and methods of mathematical 

research in practice 

6. Математикалық ғылымның дамуының негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын білу, жаңа бағыттардың пайда болуының объективті 

қажеттілігін түсіну, математиканың іргелі математикалық түсініктері 

мен əдіснамалық аспектілерінің жүйесі туралы түсініктің болуы, 

ғылыми танымның нысандары мен əдістері, олардың математиктерді 

жалпы білім беретін кəсіби даярлаудағы рөлін түсіну 

Использовать знания основных этапов и закономерностей развития 

математической науки, пониманием объективной необходимости 

возникновения новых направлений, наличием представления о системе 

фундаментальных математических понятий и методологических 

аспектов математики, форм и методов научного познания, их роли в 

общеобразовательной профессиональной подготовке математиков 

Use knowledge of the main stages and regularities of the development of 

mathematical science, understanding the objective need for the emergence 

of new directions, having an understanding of the system of fundamental 

mathematical concepts and methodological aspects of mathematics, forms 

and methods of scientific knowledge, their role in the General professional 

training of mathematicians 

7. Қазіргі теориялық жəне қолданбалы математикада зерттеулердің ең 

өзекті бағыттары бойынша есептерді шешу үшін теориялық жəне 

практикалық білімдерді қолдану 

Использовать теоретические и практические знания для решения задач 

по наиболее актуальным направлениям исследований в современной 

теоретической и прикладной математике  

Use theoretical and practical knowledge to solve the problem in the most 

relevant areas of research in modern theoretical and applied mathematics 

8. Зерттеу бағытын таңдап, жоспарын құру кезінде; зерттеуден алынған 

нəтижелер бойынша ғылыми мақалалар жазу кезінде жəне есеп беруде 

ғылыми əдебиеттермен жұмыс жасауда  теориялық жəне практикалық 

білімдер мен дағдыларды қолдану 



Использовать теоретические и практические знания и навыки при 

работе с научной литературой с целью выбора направления 

исследования; при составлении плана исследования; при 

представлении полученных результатов исследования в виде отчетов и 

научных публикаций 

Use theoretical and practical knowledge when working with scientific 

literature in order to choose the direction of research; when drawing up a 

research plan; when presenting the results of research in the form of reports 

and scientific publications 

9. Жоғары кəсіптік білім беру мекемелерінде оқыту процесін басқару 

дағдыларын қолдану жəне оқыту материалдарын іріктеу кезінде білімді 

пайдалану 

Использовать знания при отборе материала преподавания и применять 

навыки управления процессом обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

To use the knowledge in the selection of teaching material and apply 

management skills to the learning process in educational institutions of 

higher professional education 

10. Экономикалық, құқықтық, экологиялық білімді, сондай-ақ 

математикалық білімді кəсіби жəне өзге де міндеттерді шешуде 

пайдалану 

Использовать экономические, правовые, экологические знания, а также 

математические знания в решении профессиональных и иных задач 

Use economic, legal, environmental, and mathematical knowledge in solving 

professional and other tasks 

11. Білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, аралас жəне 

қашықтықтан білім беру жағдайында нəтижелерге қол жеткізу үшін 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, IT-құзыреттілікті 

жəне стемтехнологияны пайдаланады 

Использовать информационно-коммуникационные технологии, IT-

компетенции и стемтехнологии для достижения результатов в условиях 

смешанного и дистанционного образования с учетом обновленного 

содержания образования 

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 

12. Табысты іскерлік коммуникация үшін мемлекеттік жəне басқа 

тілдерді қолдану 

Использовать государственный и другие языки для  успешной деловой 

коммуникации  

Use state and other languages for successful business communication 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Магистр естественных наук 

Master of science 

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей 

специалиста  

Listofaspecialist’spositions 

Математик;  ғылыми-зерттеу орындарында математик-зерттеуші, 

ғылыми маман; математик-аналитик; оқу орындарында математик-

оқытушы 

 

Математик; научный сотрудник, математик-исследователь в научно-

исследовательских центрах; математик-аналитик; математик-

преподаватель в учебных заведениях 

 

Mathematician; researcher, mathematician-researcher in research centers; 

mathematician-analyst; mathematician-teacher in educational institutions 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

- математиканы қолдануға байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

- жаратылыстану ғылымдары, технологиялар саласындағы процестер 

мен құбылыстардың математикалық моделін жасау; 

- бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін құру; 

- оқу орындарында білім беру жəне ұйымдастыру жұмыстары. 



 

- обучение в образовательной системе; 

- научно-исследовательские работы в областях, связанных с 

использованием математики; 

- разработка математической модели процессов и явлений в области 

естественных наук, техники; 

- создание программных комплексов; 

- образовательная и организационная деятельность в учебных 

заведениях.  

 

- research work in areas related to the use of mathematics; 

- development of a mathematical model of processes and phenomena in the 

field of natural sciences, technology; 

- creation of software systems; 

- educational and organizational activities in educational institutions. 

 

  



 


