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«6В01501-Математика»  бойынша білім беру бағдарламасы келесі құжаттар негізінде құрастырылған: 

 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (31.03.2021 ж. ӛзгерістер мен 

толықтыруларымен). 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 бұйрығы (2020 жылғы 5 маусымдағы № 

182 ӛзгертулерімен)  «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты».  

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесін 

бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 бұйрығы (2018 жылғы 12 қазандағы № 563 ӛзгертулерімен және толықтыруларымен) 

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші №569-дың 13 қазаны.  

5. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 

жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері. 

6.  «Педагог» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқармасының «Атамекен» 2017 жылдың 8 

маусымындағы № 133 бұйрығына қосымша) 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «жалпы білім беру ұйымдары үшін  жалпы 

пәндер, элективті курстар және элективті пәндер бойынша типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы. 

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «Қазақстан Республикасының бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы. 
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Мазмұны 

 

 

 

 

№ Білім беру бағдарламасының тӛлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 3 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 3 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 3 

4 Кредиттер кӛлемі 3 

5 Оқу түрі 3 

6 Оқу тілі 3 

7 Берілетін академиялық дәреже 3 

8 Білім беру бағдарламасының түрі 3 

9 БЖХС бойынша деңгей 3 

10 ҰБШ бойынша деңгей 3 

11 СБШ бойынша деңгей 3 

12 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 3 

 ЖОО партнер (серіктес) 3 

 ЖОО партнер (серіктес) 3 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нӛмірі 3 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 3 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты 3 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 3 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 3 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 3 

в) Кәсіби қызмет түрлері 3 

г) Кәсіби қызметінің функциялары 4 

17 Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 5 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 7 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 9 

20 Сертификаттау бағдарламасының "Атауы (Minor)" 22 

21 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 23 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 25 

23 Түлек моделі 27 
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6В01501 – Математика  білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6В01501 – Математика   

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі:  дайындық бағыттары  6B01, Педагогикалық ғылымдар, 6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер 

бойынша мұғалімдерді дайындау 

3.  Білім беру бағдарламаларының тобы:  Математика мұғалімдерін дайындау 

4.  Кредиттер көлемі: 248 

5.   Оқу түрі:  күндізгі 

6.   Оқу тілі:  қазақ 

7.   Берілетін академиялық дәреже:  6В01501- Математика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры  

8.   Білім беру бағдарламасының түрі:  қолданыстағы 

9.   БЖХС бойынша деңгей: 6 

10. ҰБШ бойынша деңгей: 6 

11. СБШ бойынша деңгей: 6 

12.  Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі:  жоқ 

13.  Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі:  KZ83LAA00018495, 28.07.2020 ж. №016 

14. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: БСҚТА , 27.05.2019. -24.05.2024 ж 

15.  Білім беру бағдарламасының мақсаты:  білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында іргелі және қолданбалы білімі, зерттеу дағдылары 

бар жоғары білікті педагог кадрларды даярлау 

16.  6В01501 - Математика білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

а)  Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: 

Педагог. Орта мектеп мұғалімі, 

Педагог. Колледж оқытушысы. 

б)  Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: 

- жалпы білім беру ұйымдары, білім беру мекемелері мен орталықтары, Білім департаменттері, репетиторлық орталықтар; 

- білім беру ұйымдары: мектептер, лицейлер, гимназиялар және колледждер, шағын жинақталған мектептер; 

- техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары 

 в)  Кәсіби қызмет түрлері:   

- білім беру (педагогикалық, тәрбиелік); 

- ғылыми-зерттеу (орта мектептегі білім беруді модельдеу, жобалау, білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық ізденіс, 

педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия); 
- ұйымдастыру-басқарушылық ("субъект-субъект" ӛзара іс-қимылы, білім берудегі менеджмент) 

г)   Кәсіби қызметінің функциялары:   

- оқыту – оқу ақпаратын таратады, ұлттық білім беру жүйесінің ӛзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық байланыстар мен оқытудың 

инновациялық технологияларын пайдалана отырып, білім алуды дербес үйретеді, оқу процесін құрастырады, оқытудың жаңа 

технологияларын, оның ішінде АКТ және т. б. пайдаланады; 
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- тәрбиелеу – білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне араластырады, педагогикалық әдепті, педагогикалық этика ережелерін 

сақтайды, білім алушылардың жеке басын құрметтейді, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие үдерісін құрады, 

мәдени, тілдік құзыреттілікті және т. б. дамытады; 

- әдістемелік – білім беру үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, ӛз біліктілігін арттыруды жоспарлап, әдістер мен тәсілдерді 

анықтайды, оқушылардың жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады; сабақтардың берілген мақсаттарына сәйкес оқу 

материалдарын әзірлейді және т. б.; 

- зерттеушілік – білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін, білім беру ортасын зерттейді, білім алушылардың жеке ерекшеліктері 

диагностикасының нәтижелерін пайдаланады; оқытудағы қажеттілік пен қиындықтарды анықтайды; 

 - әлеуметтік-коммуникативтік – кәсіби қоғамдастықпен және білім берудегі барлық мүдделі тараптармен ӛзара әрекеттестікті жүзеге 

асырады, білім беру ұйымының саясаты шеңберінде командалық жұмыс және кәсіби ынтымақтастық тәсілдерін қолданады, білім беру 

стекхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылық жасайды және т.б. 
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Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 
Құзыреттілік түрлері Оқу нәтижесінің коды Оқу нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

Мінез-құлық дағдылары және жеке 

қасиеттер:  

(Softskills) 

ОН 1 Адам және қоғам ретінде біртұтас жүйе туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің 

рӛлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың 

құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері 

туралы түсінікке ие. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асырады. 

 ОН 2 Физиканың негізгі заңдары туралы түсінік бар; эксперимент ӛткізу жоспарын ұсынады; 

физикалық және ықтимал құбылыстар мен процестердің теориялық және эксперименттік 

нәтижелерін талдайды және болжайды. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 

қолданады 

 ОН 3 Мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылымының 

негізгі ерекшеліктерін біледі және түсінігі бар; педагогиканың мәні мен ерекшеліктері 

туралы білімдерін кӛрсетеді; оқу үрдісінің құралдарын, формалары мен тәсілдерін 

таңдайды; заманауи педагогикалық менеджмент негіздерін қолданады және 

стратегиялық басқаруды болжайды. Жалпы білім беретін мектептің инклюзивтік, арнайы 

сыныптарында оқушыларды оқыту моделін пайдалану, үйде оқыту бойынша 

жұмыстарды ұйымдастырады, жобалайды, шешімдерді іске асырады. 

 ОН 4 Кәсіби терминологияны меңгерген, математикалық мәтіндерді сауатты аудара алады. 

Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі және оларды оқытылатын 

салада қолданады. 

Сандық құзыреттер: 

(Digital skills):  
 

ОН 5 

 

Қолданбалы есептерді шешу үшін оңтайлы алгоритмді таңдайды, қазіргі заманғы 

бағдарламалау технологияларын қолданады; білім берудегі инновациялық технологиялар 

және информатиканы оқыту әдістері туралы түсінігі бар. 

 ОН 6 Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде теориялық білімдерін кӛрсетеді, 

практикалық міндеттерді шешеді және оларды бағалайды. 

Білім берудің ӛзекті міндеттерін шешуде және мәселелерді әзірлеуде зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен теориялық, эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім 

беру ортасына ғылыми зерттеулер жүргізе алады. 

Білім беруде информатика мен IT-технологиялардың дамуының қазіргі заманғы 

тенденцияларын ескереді, ӛзінің кәсіби және ғылыми қызметінде компьютерлік 

технологияларды қолданады. 

Кәсіби құзыреттер:  

 (Hardskills) 
ОН 7 Жоғары математика курсының терминдерін, негізгі ұғымдарын шығарады; сӛздік 

материалды математикалық ӛрнектерге түрлендіреді; есептерді шешудің формулалары 

мен әдістерін қолданады. Есептің математикалық моделін құрастырады, жоғары 
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математика курсынан практикалық-бағытталған есептерді шешу нәтижелерін бағалайды, 

оқытылатын салада білімі мен түсінігін кӛрсетеді. 

 ОН 8 Математикалық жағдайдың ішкі (ойша) моделін құрастырады(кеңістіктегі бейнесін қоса 

алғанда),  есептерде ішкі есептерін бӛліп шығарады, мектеп математикасы курсынан 

есептерді шешудің мүмкін нұсқаларын сұрыптайды, сӛздік материалды, схемаларды, 

графиктерді, диаграммаларды түсіндіреді. Оқытылатын салада одан әрі оқуды ӛз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын кӛрсетеді. 

 ОН 9 Берілген математикалық үлгіні талдайды, қолда бар деректерден туындайтын ықтимал 

нәтижені болжайды; стандартты емес және логикалық есептерді, күрделілігі жоғары 

есептерді шешу кезінде шығармашылық қабілеттерін іске асырады. Оқытылатын 

саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолданады. 

 ОН 10 Ұлттық білім беру жүйесінің ӛзекті мәселелеріне сәйкес, мектепте білім берудің 

жаңартылған мазмұнымен оқу үдерісін құрастырады, Блум таксономиясын қолданады. 

Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, аргументтерді тұжырымдайды және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешеді. 

 ОН 11 CLil технологиясын қолданады, математиканы оқытудың заманауи әдістерін қолданады; 

білімді критериалды бағалау жүйесін, математикалық есептерді шешу үшін 

бағдарламалық құралдарды іске асырады. 

 ОН 12 

 

Педагогикалық процестің заңдылықтары мен тәрбиелік тетіктеріне сәйкес тәрбие 

жұмысын жобалайды және жүзеге асырады, математикадан тарихи материалдарды 

пайдалана отырып, оқу процесін және сыныптан тыс жұмыстарды жүргізеді, математика 

тарихы мен әдіснамасы бойынша білімдерін кӛрсетеді. 

 ОН 13 

 

Жалпы білім беретін оқу орындарында қашықтықтан білім беру технологияларын 

меңгерген, қашықтықтан оқыту әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, онлайн сервистерді, мектеп білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту 

платформаларын қолданады, қашықтықтан оқыту үшін тапсырмаларды құрайды 
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Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Модуль атауы 
Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

идеологиялық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  5 

ОН 1 Философия 5 

ОН 1 Қолданбалы бизнес  

5 

 

ОН 1 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

ОН 1 Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

ОН 1 Рухани жаңғыру 

ОН 1 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 4 

ОН 1 Мәдениеттану, Психология 4 

ОН 5, ОН 6 Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)  5 

ОН 4 Орыс  тілі 10 

ОН 4 Шетел тілі 10 

ОН 1, ОН3 Дене шынықтыру 8 

ОН 3 Педагогикалық оқытудың негіздері Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы 4 

ОН 3 Педагогика 5 

ОН 3 Инклюзивті білім беру 5 

ОН 3 Білім берудегі менеджмент 5 

ОН 3 Оқу 1 

ОН 3 Педагогикалық 4 

ОН 3 Оқу 2 

ОН 7 Жоғары математика және физика  

негіздері 
Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 6 

 ОН 7 Сандар теориясы және дифференциалдық геометрия 

ОН 7 Бір айнымалы функцияның дифференциалды есептеуі 5 

 ОН 7 Математикалық модельдеу 

ОН 7 Математикалық талдау 5 

 ОН 7 Бір айнымалы функцияның интегралдық есептеуі 

ОН 2, ОН 7 Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 5 

ОН 7 Дифференциалдық теңдеулер 5 

 ОН 7 Вариациялық есептеу 

ОН 2 Қолданбалы физика 5 

 ОН 2 Физика 

ОН 8 Мектеп математика курсының негіздері Элементарлық математика 5 

ОН 8 Математикалық есептерді шешу практикумы (алгебра, алгебра және анализ бастамалары) 

 

6 
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ОН 8 Геометрияның теориялық негіздері 5 

ОН 8 Математиканың теориялық негіздері 

ОН 8 Математикалық есептерді шешу практикумы (геометрия) 7 

ОН 9 Стандартты емес есептерді шешу практикумы 5 

 ОН 9 Күрделілігі жоғары есептерді шешу әдістері 

ОН 8, ОН 9 Тригонометриялық есептерді шешу әдісі 5 

 ОН 8, ОН 9 Элементарлық математиканың қосымша тараулары 

ОН 8, ОН 9 Математикалық сауаттылық негіздері 5 

 ОН 9 Логикалық есептерді шешу әдісі 

ОН 10 Математиканы оқыту әдістері Математиканы оқыту әдістемесі 6 

ОН 11 Мектептегі білім берудің жаңартылған мазмұнының аспектілері  

5 ОН 10 Орта білім берудегі оқыту әдістемесі 

ОН 10 Математикалық есептерді шешуге арналған программалық құралдар  

5 ОН 10 Математиканы оқытуда программалық-әдістемемен қамтамасыз ету 

ОН 10 Педагогикалық 5 

ОН 11 Оқу үрдісіндегі ақпараттық технологиялар 

(minor) 
Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 5 

ОН 11 Математиканы оқытудың инновациялық әдістері 

ОН 6, ОН 11 Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 4 

ОН 5, ОН 11 Информатиканы оқыту әдістемесі  

6 ОН 5, ОН 11 Информатиканы оқыту теориясы 

ОН 6 Программалау технологиясы  

5 ОН 5 Алгоритмдеу және бағдарламалау 

ОН 4 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 4 

 ОН 4 Кәсіби орыс тілі 

ОН 12 Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру Математикадан сыныптан тыс жұмыс (үйірмелік жұмыс) 5 

 ОН 12 Математикадан сыныптан тыс жұмыс (факультативтік сабақ) 

ОН 12 Математика тарихы мен методологиясы (сабақта практиканы қолдану)  

5 ОН 12 Математика тарихы мен методологиясы (методологиялық және теориялық негіздер) 

ОН 12 Тәрбие жұмысының  әдістемесі 4 

ОН 12 Ӛндірістік 15 

ОН 6 Дипломалды 3 

ОН 13 Қашықтықтан оқыту технологиялары Қашықтықтан оқытуға арналған платформалар мен сервистер 4 

ОН 13 Мектептегі білім беру жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 4 

 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  

дайындалу және тапсыру 

12 
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Оқыту  нәтижелерін қалыптастыру   матрицасы 

NN 

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-40 сөздер) 

Кре

дит 

сан

ы 

 Оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
Н

  
1
 

О
Н

 2
 

О
Н

 3
 

О
Н

 4
 

О
Н

 5
 

О
Н

 6
 

О
Н

 7
 

О
Н

 8
 

О
Н

 9
 

О
Н

 1
0

 

О
Н

 1
1

 

О
Н

 1
2

 

О
Н

 1
3

 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

 

D1 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері  

 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР 

конституциялық құқығының негіздері. ҚР 

құқыққорғау органдары және сот. ҚР 

мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік 

құқық негіздері.  

ҚР азаматтық  және отбасылық құқық 

негіздері.  ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас 

жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

қалыптастыру 

5 +             

Рухани жаңғыру Қазақстан мен қазіргі кезеңнің  тарихи 

тәжірибесінің  жаңғыруы. Ұлттық сана 

ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік 

ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін 

оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану  

әлеміндегі  қазақстандық бірлік. Жаңғырту 

үдерістеріндегі рухани мұра және оның 

рӛлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың  

бәсекеге қабілеттілігі мен прагматизм 

құндылықтары. Меритократикалық  қоғам 

және оның құндылықтары. Қазақстан "білім 

қоғамы".  Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен 

"сандық технологиялар"қоғамы. 

+             

Қолданбалы 

бизнес 

Ӛткізу нарығын талдау әдістері, ӛнімді 

сипаттау, ӛндірістік жоспарды, маркетингті 

және ұйымдық, қаржылық жоспарды әзірлеу 

және ұсыну. 

+             
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Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, 

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

қазіргі заманғы тәсілдері, тӛтенше 

жағдайлардың салдарын бағалау және 

жағымсыз әсерлердің дамуын болжау. 

+             

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы 

және гигиенасы 

«Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы 

және гигиенасы» пәні және мазмұны: 

оқушылар ағзасының ӛсуі мен дамуының 

жалпы заңдылықтары; орталық жүйке 

жүйесі мен жоғары дәрежелі  жүйке 

жүйесінің физиологиясы; висцеральдық 

жүйелердің жас ерекшеліктері; 

негізгі тіршілік функцияларды реттеу  

принциптерінің тұрақтылығы; мектеп 

оқушылары ортасының  гигиеналық бағалау 

әдістері; күнделікті жұмыстың және оқу 

үдерісі ұйымдастырылуының гигиеналық 

негіздері 

4   +           

D3 Педагогика Педагогиканың әдіснамалық негіздері, оның 

дамуының негізгі кезеңдері, тұтас 

педагогикалық процестің мәні мен 

мазмұны.Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, 

субъектісі және оның дамуы мен 

қалыптасуының факторлары ретінде. 

Ғылыми дүниетаным. Оқыту қазіргі 

мектептегі білім беру мазмұны тұтас 

педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі 

ретінде .Сабақ оқытудың негізгі формасы 

ретінде. Мұғалімнің кәсіби қызметінде 

оқыту технологиясын оқытуда Диагностика 

және бақылау. 

5   +           

D4 Инклюзивті білім 

беру 

Курс нклюзивті (интеграциялық) білім 

беруді енгізу жағдайын ұйымдастыруды; 

инклюзивті тәжірбиенің субъектілерін 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

жұмыстарының мазмұнын;  инклюзивті 

білім беруді жүзеге асырушы мамандарға 

қойылатын біліктілік талаптарын 

5   +           
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қарастырады 

D5 Білім берудегі 

менеджмент 

Білім берудегі менеджменттің теориялық-

әдіснамалық негіздері. Менеджмент басқару 

туралы ғылым ретінде. Педагогикалық 

менеджмент педагогикалық жүйелерді 

басқарудың теориясы мен технологиясы 

ретінде. Музыкалық жанр саласындағы 

жаңа құбылыстар. Мектеп педагогикалық 

жүйе және басқару объектісі ретінде. 

Мектептегі инновацияны басқару. 

Мектептегі әдістемелік қызмет және 

Мұғалімдерді аттестаттау. Педагогикалық 

ұжым объект және басқару субъектісі 

ретінде. Білім берудегі менеджердің 

кӛшбасшылық және кӛшбасшылық 

қасиеттері 

5   +           

D6 Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 

Ықтималдықтар теориясының пайда болуы. 

Оқиғалар және ықтималдықтар. 

Ықтималдықтың классикалық анықтамасы. 

Комбинаторика элементтері.  Геометриялық 

Ықтималдықтар. Шартты ықтималдылық. 

Қарапайым теоремалар (қосу және кӛбейту). 

Екі және одан да кӛп оқиғалардың 

тәуелсіздігі. Толық ықтималдық және Байес 

формулалары. Бернуллидің тәуелсіз 

сынақтарының тізбегі.. Кездейсоқ шамалар 

және олардың сандық сипаттамалары. 

Математикалық статистика элементтері.  

5  +     +       

D7 Элементарлық 

математика 

Алгебра және элементар функциялар және 

олардың қасиеттері мен графиктері; 

алгебралық және трансценденттік 

ӛрнектерді түрлендірулер; теңдеулер мен 

теңсіздіктер және олардың жүйелері; 

трансценденттік  теңдеу мен неңсіздіктер 

және олардың жүйелері; геометрияның 

негізгі ұғымдары; стереометрияның жалпы 

түсініктері 

5        + +     

D8 Математикалық 

есептерді шешу 

практикумы 

(алгебра, алгебра 

және анализ 

бастамалары) 

Алгебра, алгебра және анализ бастамалары 

курсындағы есептерді, сонымен қатар 

мектеп бағдарламасындағы тереңдетіп 

оқытылатын  тақырыптар: теңбе-тең 

түрлендірулер; теңдеулер, теңсіздіктер және 

олардың жүйелері; 

туынды және интеграл,кестелері, есептеу 

6        + +     
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әдістері, олардың қолданылуы; 

 күрделігі жоғарлатылған есептерді жүйелеу 

D9 Математикалық 

есептерді шешу 

практикумы 

(геометрия) 

Геометрия, геометрияның планиметрия 

және стереометрия курсындағы есептерді, 

сонымен қатар мектеп бағдарламасындағы 

тереңдетіп оқытылатын  тақырыптар: негізгі 

ұғымдары; салу есептері, теоремалар мен 

аксиомалар және  олардың қолданылуы, 

дәлелдеуге берілген есептер; күрделігі 

жоғарлатылған есептерді жүйелеу 

7        + +     

D10 Математиканы 

оқыту әдістемесі 

Мектепте математиканы оқытудың мақсаты 

мен міндеттері. Математикалық білім беру 

мазмұны. Математикалық түсініктерді 

қалыптастыру әдістемесі. Дәлелдемелерге 

оқыту әдістемесі. Математикалық есептерді 

шешуге, математикалық біліктерді 

қалыптастыру әдістемесі. Математикаға 

оқыту әдістері. Ықтималдықтар теориясы 

мен статистиканы оқыту әдістемесі. 

Математика сабағы, оның ерекшеліктері. 

Математика сабақтарының әртүрлі түрлері.   

6          + +   

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D11 Сызықтық алгебра 

және 

аналитикалық 

геометрия 

 

Матрицалар, анықтауыштар, сызықты 

алгебралық теңдеулер жүйесі, кешенді 

сандар, бір айнымалыдан кӛпмүшелерден, 

топтардан, сақиналардан, ӛрістер, сызықтық 

кеңістіктер, векторлық кеңістіктердің 

сызықтық бейнеленуі, бүтін сандардың 

сақинасындағы бӛлінушілік теориясы, бүтін 

сандардың сақинасындағы салыстыру, бір 

айнымалымен салыстыру, салыстыру 

жүйелері. Векторлар, векторларға 

операциялар. Скалярлы, векторлық 

кӛбейтінділер. Жазықтықтағы және 

кеңістіктегі түзулердің теңдеулері. Түзу 

және жазықтықтар арасындағы бұрыш. 

Түзулердің параллельдігі және 

перпендикулярлығы. Жазықтықтар 

теңдеулері, түзулер мен жазықтықтардың 

ӛзара орналасуы. Екінші ретті қисықтар. 

6       +       
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Сандар теориясы 

және 

дифференциалдық 

геометрия 

Метрикалық кеңістіктер теориясының 

негізгі ұғымдары, нүктелер типтері, 

жиындар типтері, метрикалық 

кеңістіктердегі үздіксіздік және ұқсастығы, 

топология элементтері, вектор-функциялар, 

қисықтар және олардың параметрленуі, 

беттер теориясының элементтері, беттің 

квадраттық формалары бет нүктелерінің 

сипаттамасы 

      +       
 

D12 
 

Бір айнымалы 

функцияның 

дифференциалды 

есептеуі 

Заттық сандар және Жиындар теориясы. 

Тізбектер теориясы. Шектердің шегі, 

қасиеттері. Белгісіздікті ашу. Үздіксіз және 

үзілу функциялары. Дифференциалдық 

есептеу. Дифференциалдық есептеудің 

негізгі теоремалары және оларды қолдану. 

Функцияны туынды кӛмегімен зерттеу. 

5       +       

Математикалық 

модельдеу 

Математикалық талдаудың басталуы. 

Математикалық тіл және математикалық 

модель. Математикалық модель құру. 

Функцияның түсінігі және функциялар 

графиктері. Функцияны тапсыру тәсілдері. 

Функцияны түрлендіру. Тізбектің және 

функцияның шегі. Функцияның үздіксіздігі. 

Туынды ұғымы. Туынды есептеу ережелері. 

Туынды кӛмегімен функцияны зерттеу. 

Лопиталь ережесі. 

      +       

D13 
 

Математикалық 

талдау 

Сандық қатарлар ұғымы. Оң және таңбалы 

қатарлар. Қатардың қасиеттері. 

Қатарлардың жинақталуының қажетті және 

жеткілікті шарттары. Коши, Даламбер, 

Лейбниц Белгілері. Тейлор, Маклорен 

Қатарлары. Элементар функциялардың 

қатарға ыдырауы. Функционалдық, 

дәрежелік қатарлар, Абель теоремасы. 

5       +       

Бір айнымалы 

функцияның 

интегралдық 

есептеуі 

Интеграл және алғашқы функция ұғымы. 

Қасиеттері мен интегралдар, формулалар 

мен кестелер интегралдар. Интегралдарды 

есептеудің негізгі әдістері. Интеграл 

түрлері. Белгілі және белгісіз 

интегралдардың қасиеттері. Аудандарды, 

кӛлемдерді, доға ұзындығын есептеу үшін 

интегралдарды қолдану. Трансценденттік 

функциялардан интегралдарды есептеу. 

      +       
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D14 
 

Дифференциалдық 

теңдеулер 

Дифференциалдық теңдеулердің негізгі 

анықтамалары мен ұғымдары, геометриялық 

және физикалық мағынасы және олардың 

шешімдері. Коши есебін шешудің бірлік 

және ӛмір теоремасы.. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер, оларды шешу 

әдістері. Туындыға қатысты шешілмеген 

теңдеулер. Сызықтық жоғары ретті 

дифференциалдық теңдеулер. Эйлер Әдісі. 

Жоғары ретті біртекті емес 

дифференциалдық теңдеулер, оларды шешу 

әдістері. Жиектік есептер. 

5       +       

Вариациялық 

есептеу 

Вариациялық есептеудің негізгі ұғымдары; 

бекітілген ұштары бар қарапайым 

Вариациялық есеп; қарапайым Вариациялық 

есепті жинақтау; қозғалмалы шекаралары 

бар Вариациялық есеп; науқас есебі; 

бұрыштық нүктелері бар экстремалдар; 

дифференциалды байланыстары бар 

Вариациялық есептер. 

      +       

D15 
 

Қолданбалы 

физика  

Тербелістер мен толқындардың табиғаты. 

Молекулалық физика және термодинамика 

негіздері. Молекулалық және статистикалық 

физика.  Идеалды термодинамикалық 

жүйелер теориясы. Статфизика. Магнит 

ӛрісі. Электромагниттік индукция. 

Тәжірибелік бақылау нәтижелерін және 

теориялық есептерді бағалау және ӛңдеу. 

5  +            

Физика Физика курсының негізгі ұғымдары. 

Физикалық шамаларды ӛлшеу бірліктері.  

Теориялық физиканың негізгі құбылыстары 

мен заңдары. Механиканың физикалық 

негіздері. Кинематика. Физикалық жүйенің 

қарапайым моделі. Күй параметрлері. 

Қозғалыс теңдеулері. Жабдық жұмысының 

физикалық принциптері. 

 +            

D16 
 

Математиканың 

теориялық 

негіздері 

 

Математиканың теориялық негіздері 

курсындағы есептерді, сонымен қатар 

мектеп бағдарламасы шегінен шығатын, 

келесі тақырыптар бойынша: 

натурал сандар, натурал сандардардың 

бӛлінгіштігі; бӛлшектер, бӛлшектерге 

амалдар қолдану; процент; геометрияның 

негізгі түсініктері күрделігі әртүрлі есептер 

        + +     
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 Геометрияның 

теориялық 

негіздері 

Геометрияның негізгі ұғымдары. 

Қиылысатын және параллель түзулер. 

Перпендикулярлы түзу. Меншікті булану 

жылуы. Параллель түзулердің қасиеттері. 

Геометриялық фигуралар және денелер. 

Геометриялық шамаларды ӛлшеу. 

Координаттары. Векторлар, векторлар 

әрекеті. Тарихи дамуындағы Геометрия. 

        + +     

D17 
 

Стандартты емес 

есептерді шешу 

практикумы 

Рационал, иррационал, кӛрсеткіштік және 

логарифмдік, айнымалысы модуль таңбасы 

астындағы, параметрлі (бірігіп жұмыс 

істеуге, қозғалысқа, қорытпа мен қоспаға, 

процентке берілген есептер) ӛрнектер, 

теңдеулер, теңсіздіктер;теңдеулер және 

рационал теңсіздіктер жүйелері; 

арифметикалық және геометриялық 

прогрессиялар; планиметрия курсы 

бойынша есептер шығару; стереометрия 

курсы бойынша есептер шығару 

5        + +     

Күрделілігі 

жоғары есептерді 

шешу әдістері 

Графтар арқылы мәтіндік есептерді шешу 

әдістері. Эйлер шеңберінің кӛмегімен 

мәтіндік есептерді шешу. Күрделі есептерді 

шешу әдістері. Диаграммаларға есептер, 

ребустар, Планиметрия, стереометрия. 

Күрделілігі жоғары планиметрия және 

стереометрия есептерін шешу. 

 

       + +     

D18 
 

Тригонометриялы

қ есептерді шешу 

әдісі 

Тікбұрышты үшбұрыш. Теорема Пифагора. 

Ұғымдар синуса және косинуса, тангенса 

және котангенса. Тригонометриялық 

функциялардың арақатынастары. 

Тригонометриялық түрлендірулер, негізгі 

тригонометриялық формулалар. 

Тригонометриялық функциялар мәндерінің 

кестесі.   Тригонометриялық теңдеулер мен 

теңсіздіктерді шеңберде шешу. 

5        + +     

Элементарлық 

математиканың 

қосымша 

тараулары 

Жалпы кәсіптік білім алудағы 

математиканың мәні; мектеп 

математикасының  ғылыми математикалық 

және оның қолдануының маңызды 

салалары;  әртүрлі тригонометриялық 

түрлендірулер; тригонометриялық 

теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың 

жүйелері;  кері тригонометриялық 

функциялар арасындағы қатынастар;  

       + +     
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тригонометрияны геометриялық есептерді 

шешуге қолдан 

D19 
 

Математикалық 

сауаттылық 

негіздері 

Математикалық сауаттылық (логикалық 

есептер, мәтін есептер, сандық салыстыруға 

арналған тапсырмалар); жаратылыстану 

ғылыми сауаттылық (физика, химия, 

экономика т.б. пәндерімен байланыс); 

ауызша  логикалық есептер (жылдам 

есептеу, ребус, сӛзжұмбақ,  фокус т.б.); 

белгілі цифрлар және  сандар туралы 

есептерді шешу; сәйкестендіруге берілген 

есептерді шешу; геометриялық  

фигуралармен, кестедегі мәліметтермен 

байланысты есептерді шешу 

5        + +     

Логикалық 

есептерді шешу 

әдісі 

Логика негіздері. Абстрактілі ойлау 

формалары. Логикалық есептерді шешудің 

негізгі тәсілдері мен әдістері.  Логика 

алгебра құралдарымен шешу әдісі.  

Логикалық схемалардың кӛмегімен шешу 

әдісі. Ойлау әдісі. Кесте әдісі. Блок-

схемалар әдісі. Математикалық бильярд 

әдісі.  Графтар әдісі.  Эйлер шеңберлері 

әдісі. 

       + +     

D20 
 

Мектептегі білім 

берудің 

жаңартылған 

мазмұнының 

аспектілері 

Жалпы білім беру бағдарламасына ӛзгеріс 

енгізудің маңызы; жаңартылған  жалпы 

білім беру бағдарламасының 

басымдықтары;  бағдарламаның құрылымы; 

оқытудағы педагогикалық тәсілдер; 

математиканың басқа пәндермен пәнаралық 

байланысы; «Математика» пәні бойынша 

критериалды бағалау және оқытуды 

жоспарлау; интербелсенді әдістеменің 

негізгі мәселелері; инклюзивті білім беруді 

дамытудың тұжырымдамалық тәсілдерінің 

стратегиялық бағыттары; жобалау әдісі 

туралы түсінік 

5           +   

Орта білім 

берудегі оқыту 

әдістемесі 

ҚР мектептерінде білім беру үдерісін 

ұйымдастыру. МЖМБС, мектеп білімінің 

жаңартылған мазмұны бойынша оқу 

бағдарламасы мен оқу жоспары. ҮОЖ 

құрылымы. Пән ОӘК: оқулық, жұмыс 

дәптері, мұғалімге арналған кітап. Білім 

алушылардың оқу жетістіктерін 

критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

нәтижелерін жоспарлау. 

           +  
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D21 
 

Математикалық 

есептерді шешуге 

арналған 

программалық 

құралдар 

Деректерді ӛңдеудің бағдарламалық 

құралдарына шолу. MS Excel-де 

кіріктірілген функциялармен жұмыс. 

Mathcad пакеті, негізгі ұғымдар.  

Символдық есептеулер. Шешім теңдеулер. 

Mathcadта функцияларды есептеу. 

Функциялардың шектерін, қатардың 

сомасын есептеу. Интегралды есептеу. 

Mathcadта графиктарды салу 

5        +   +   

Математиканы 

оқытуда 

программалық-

әдістемемен 

қамтамасыз ету 

Математикалық ұғымдарды оқытуға 

арналған Microsoft Office бағдарламалары, 

мамандандырылған компьютерлік 

бағдарламалар, мультимедиялық 

технологиялар, оларды математика 

бойынша бағдарламалық-әдістемелік 

қамтамасыз етуді әзірлеу үшін қолдану. 

Математикалық есептерді шешу үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау 

(графиканы, бейне және т. б. ӛңдеу)) 

       +   +   

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

 

D22 Зерттеушілік іс-

әрекетін 

ұйымдастыру 

әдістемесі 

Оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін 

ұйымдастыру мен жүзеге асыруда 

қолданылатын оқытудың әдістері, 

құралдары мен формалары. Оқушыларының 

белсенді із Оқушыларының зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру деңгейін бағалау 

бойынша диагностикалық шараларды 

таңдау. Сабақтан тыс зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру мен әдістері.  

4      +        

D23 Тәрбие 

жұмысының  

әдістемесі 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік 

шарттылығы. Тәрбие процесі тұтас 

педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі 

ретінде. Мектептің тәрбие жүйесі: мәні, 

құрылымы, принциптері, негізгі 

компоненттері және ӛзара іс-қимыл. 

Отбасылық тәрбие негіздері. Сынып 

жетекшісінің қызмет жүйесі. Қазіргі оқу-

тәрбие үрдісіндегі тәрбие теориясы мен 

әдістемесі қиын балалармен сынып 

жетекшісінің жұмыс теориясы мен 

әдістемесі. Сынып жетекшісінің дарынды 

4            +  
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балалармен жұмысының теориясы мен 

әдістемесі. 

D24 Қашықтықтан 

оқытуға арналған 

платформалар мен 

сервистер 

 

Қашықтықтан оқыту негіздері: 

Қашықтықтан оқытудың модельдері мен 

технологиялары; Видоеконференциялар, 

видео-кездесулер,  вебинарлар,  ӛткізуге 

арналған платформалар; қашықтықтан 

оқыту жүйелері (LMS). Қашықтықтан оқыту 

үшін білім беру контентін әзірлеу: Оқытуға 

арналған мультимедиа презентацияларын 

жасау сервистері. Сауалнамалар мен 

тестілерді жасау сервистері. Интербелсенді 

тапсырмаларды жасаудың онлайн-

сервистері. Интербелсенді жұмыс 

парақтарының конструкторлары. Аудио 

және видео ӛңдеу құралдары. Курстар 

конструкторлары.  

4             + 

D25 
 

Мектептегі білім 

беру жүйесінде 

қашықтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

 

Мектепте білім беру жүйесіндегі 

қашықтықтан оқытудың түсініктері. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға 

қойылатын техникалық талаптар. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 

педагогикалық принциптері. Онлайн және 

офлайн режимдерінде оқу үрдісін 

ұйымдастыру әдістері. Қашықтықтан оқыту 

әдістемесі.  Қашықтықтан оқытудың негізгі 

түрлері: видеолекциялар, конференциялар, 

вебинар, чат. Интернет іс-шараларына 

қатысуды ұйымдастыру: олимпиадалар, 

фестиваль, конкурс, желілік жобалар. 

4             + 

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D26 

 
 

Математиканы 

оқытудың 

инновациялық 

әдістері 

Оқытудың инновациялық әдістерінің 

сипаттамасы. Оқытуды ұйымдастырудың 

интерактивті әдістері. Кейс әдісі. 

Интерактивті сыныпта жұмыс істеу 

принциптері. Оқытудың инновациялық 

әдістерін қолдану арқылы сабақ ӛткізу 

бойынша әдістемелік ұсыныстар. 

Интерактивті әдістердің артықшылықтары 

және оларды қалыптастыратын бағалар. 

Инновациялық оқыту әдістері ретінде 

Презентация және мастер-класс 

5           + +  
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Мектептің оқу 

үдерісін 

ұйымдастырудың 

инновациялық 

технологиялары 

Топтық жұмыс. Оқытудағы кӛшбасшылық 

және менеджмент;мектеп пен сыныптағы 

мәдениет; мұғалімнің мінсіз мұғалім туралы 

және оқушылардың жеке ерекшеліктері 

туралы пікірі; құндылықтар, кӛзқарастар, 

ықпал ету тәсілдері; оқушыларды 

ынталандыру; әлеуметтік ӛзара іс-әрекет; 

оқудағы кедергілер; оқушыларды жас 

ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу; 

қуатты педагогикалық  құралдар 

          + +  

D27 

 

Кәсіби-

бағытталған шетел 

тілі 

Негізгі математикалық ұғымдар мен 

процестер, олардың сипаттамасы. 

Математиканың негізгі тұжырымдамалық 

аппараты және ерекшеліктері. Формулалар 

мен теңдеулерді оқу. Аннотация жазу-

баяндама жазу. Академиялық жазу және 

жазудың басқа түрлері, шет тіліндегі 

жазбаша байланыс. 

4    +          

Кәсіби орыс тілі Пәнді оқу білім алушыларға ауызша және 

жазбаша сӛйлеу формаларында (тыңдау, 

оқу, сӛйлеу, жазу) сӛйлеу әрекетінің тӛрт 

түрін меңгеруге мүмкіндік береді; 

оқытылатын тілдердің тілдік құралдарын 

қолдана отырып, ӛз позициясын 

тұжырымдай және дәлелді жеткізе білуге; 

Іскерлік сӛйлеу дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік береді 

   +          

D28 Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

Мектепте информатиканы оқытудың 

мақсаты мен міндеттері. Информатика 

саласындағы мектеп білімінің мазмұны. 

Бағдарламалар, жоспарлар, оқулықтар 

информатика. Жоспарлау, талдау, 

рефлексияны жүзеге асыру процесі, 

компьютердің кӛмегімен есептерді шешу 

технологиясын меңгеру, информатика 

саласындағы мектептегі білім беру 

мазмұны, оның болашақ кәсіби даярлаудағы 

рӛлі. 

6          + +   

Информатиканы 

оқыту теориясы 

Информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы 

теориялық негіздері, Негізгі бағдарламалық-

техникалық құралдардың жиынтығы және 

жеке (нақты) әдістеме – оқытудың 

пропедевтикалық, базалық және профильді 

кезеңдерінде информатиканың мектеп 

курсының нақты тақырыптарын оқыту 

         + +   
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әдістері. 

D29 Программалау 

технологиясы 

Бағдарламалау тілдерінің жалпы 

сипаттамасы. Деректер типтері мен 

құрылымы. Алгоритмдер. Қазіргі заманғы 

бағдарламалау тілдерінің базалық 

конструкциялары. Программалау әдістері, 

технологиялары және аспаптық құралдары. 

Деректерді тиімді сақтау және ӛңдеу 

тәсілдері. Объектілі-бағытталған 

бағдарламалау әдіснамасы. Бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жобалау. Пайдаланушы 

интерфейсі. Бағдарламалардың сенімділігі. 

Верификация. Компиляция. Бағдарламалық 

қамтамасыз етуді тестілеу 

5 

 

    +         

Алгоритмдер және 

деректер 

құрылымдары 

Алгоритмнің түсінігі, түрлері және түрлері. 

Алгоритмдерді құру тәсілдері, деректер, 

деректер түрлері. Тұрақты, айнымалы, 

массивтер. Деректер құрылымы. 

Статистикалық құрылымдармен жұмыс: 

массивтермен, жолдармен, жазбалармен, 

жиындармен. Кәсіби зерттеулер 

нәтижелерін ӛңдеу, талдау және 

синтездеудің математикалық әдістері 

    +         

D30 Математикадан 

сыныптан тыс 

жұмыс (үйірмелік 

жұмыс) 

Математика пәнінен сыныптан тыс жұмыста 

оқушылардың танымдық іс-әрекеті. 

Сыныптан тыс сабақтарда оқушылардың 

дербестігі мен белсенділігін дамыту. 

Математика пәнінен сыныптан тыс жұмыс 

әдістемесі. Математика пәнінен сыныптан 

тыс жұмысты жоспарлау. Мектептегі 

сыныптан тыс қызметтің Білім беру 

бағдарламасын әзірлеудің жалпы ережелері 

мен технологиясы. Сыныптан тыс іс-

әрекеттің нәтижелері мен формаларының 

ӛзара байланысы. 

5            +  

Математикадан 

сыныптан тыс 

жұмыс 

(факультативтік 

сабақ) 

Орта мектепте математика пәнінен 

сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

принциптері. Сыныптан тыс жұмыстың 

түрлері, әдістері. Үйірме сабақтарын 

ұйымдастыру.  Үйірме жұмысының әр түрлі 

формалары. Үйірмелік сабақтардың 

тақырыптары. Сыныптан тыс оқу. 

Математикалық шығармалар. Мектептің 

математикалық мӛрі. Математикалық кеш. 

           +  
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Математикалық сайыс. Олимпиада. 

D31 
 

Математика 

тарихы мен 

методологиясы 

(методикалық  

және теориялық 

негіздер) 

Евклидтің анықтамалары мен аксиомалары. 

Декарттың кесінділері мен алгебрін есептеу. 

Древнегреческие тараптарының ӛзара 

шешілмеген наразлығы тапсырмалар құру. 

Табиғи қатардың сандар арасындағы 

қатынастар. Табиғи қатардың сандарды 

және олардың дәрежелерін қосу. 

Кӛпбұрышты және фигуралық сандар. 

Аксиоматикалық әдіс. Кешенді Сан 

теориясының тарихы. Дифференциалдық 

теңдеулер теориясының тарихы. 

Ықтималдықтар теориясының тарихы. 

Интернет Тарихы. Ғалымдар-математиктер 

а) Аристотель. Диофант. б) О. Хайям. 

в)Галуа. г) Ковалевская. Математика 

тарихы: Юшкевич А. П. Рыбников К. А. 

математика тарихынан сабақ туралы. 

Қазақстандағы математика тарихы. 

Математика сабағында тарихи материал. 

5            +  

Математика 

тарихы мен 

методологиясы 

(сабақта 

практиканы 

қолдану) 

Математика тарихы мен әдіснамасы пәні. 

Математика мұғалімін дайындау 

жүйесіндегі математика тарихы мен 

методологиясының рӛлі. Бастапқы 

математикалық түсініктер мен ұғымдарды 

қалыптастыру. Ежелгі Египет және Вавилон 

математикасы. Ежелгі және ортағасырлық 

Қытай математикасы. Ежелгі және 

ортағасырлық Үндістан математикасы. 

Ежелгі Грециядағы алғашқы математикалық 

теориялар. Орта Азия, Таяу және Орта 

Шығыс халықтарының математикасы. Орта 

ғасырларда және қайта ӛрлеу дәуірінде 

Еуропадағы Математика. Аналитикалық 

геометрияның пайда болуы және дамуы. 

Қазақстандағы математика тарихы. 

Математика сабағында тарихи материал. 

           +  
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Сертификаттық бағдарлама (minor) «Оқу үрдісіндегі аққпараттық технологиялар» - 24 кредит 

 

Оқу үрдісіндегі аққпараттық технологиялар  – 24 кредит 

Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары – 5 кредит 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі – 4 кредит 

Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі – 4 кредит 

Информатиканы оқыту әдістемесі - 6 кредит 

Программалау технологиясы – 5 кредит 

 

Оқу үрдісіндегі аққпараттық технологиялар  – 24 кредит 

Математиканы оқытудың инновациялық әдістері – 5 кредит 

Кәсіби орыс тілі – 4 кредит 

Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі – 4 кредит 

Информатиканы оқыту теориясы - 6 кредит 

Алгоритмдер және деректер құрылымдары – 5 кредит 
 

 

Сертификациялық бағдарлама Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Оқу үрдісіндегі аққпараттық 

технологиялар 

    Программалау 

технологиясы 

Кәсіби-бағытталған 

шетел тілі  

Информатиканы оқыту 

әдістемесі 

Мектептің оқу үдерісін 

ұйымдастырудың 

инновациялық 

технологиялары 

Зерттеушілік іс-әрекетін 

ұйымдастыру әдістемесі 

Оқу үрдісіндегі аққпараттық 

технологиялар  

    Алгоритмдер 

және деректер 

құрылымдары 

Кәсіби орыс тілі  

Информатиканы оқыту 

теориясы 

Математиканы оқытудың 

инновациялық әдістері  

Зерттеушілік іс-әрекетін 

ұйымдастыру әдістемесі 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Адам және қоғам ретінде біртұтас жүйе туралы, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рӛлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы 

тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және 

қауіпті факторлардың әсері туралы түсінікке ие. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады. 

Дәріс 

Инверттелген класс (Flipped Class) 

Дӛңгелек үстел 

Диалог 

 

Тест 

Коллоквиум 

Реферат жазу 

Эссе жазу 

ЖОН 2 Физиканың негізгі заңдары туралы түсінік бар; эксперимент ӛткізу жоспарын 

ұсынады; физикалық және ықтимал құбылыстар мен процестердің теориялық 

және эксперименттік нәтижелерін талдайды және болжайды. Зерттелетін 

салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолданады 

Дәріс 

Кейс-әдістер 

Іс-тәжірибелік жұмыс 

 

Коллоквиум  

Ауызша сұрау 

Есептеуге берілген тапсырма 

ЖОН 3 Мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылымының 

негізгі ерекшеліктерін біледі және түсінігі бар; педагогиканың мәні мен ерекшеліктері 

туралы білімдерін кӛрсетеді; оқу үрдісінің құралдарын, формалары мен тәсілдерін 

таңдайды; заманауи педагогикалық менеджмент негіздерін қолданады және 

стратегиялық басқаруды болжайды. Жалпы білім беретін мектептің инклюзивтік, 

арнайы сыныптарында оқушыларды оқыту моделін пайдалану, үйде оқыту бойынша 

жұмыстарды ұйымдастырады, жобалайды, шешімдерді іске асырады. 

Дәріс 

Пікірталас   

Жаттығулар 

Реферат дайындау 

Презентациялар 

Рефереат жазу 

Ауызша сұрау 

 

ЖОН 4 Кәсіби терминологияны меңгерген, математикалық мәтіндерді сауатты аудара алады. 

Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі және оларды оқытылатын 

салада қолданады. 

Жобалық оқыту 

Дәріс 

Интерактивті дәріс 

 

 Жобаны дайындау 

Ауызша сұрау 

Тест 

Портфолио  

ЖОН 5 Қолданбалы есептерді шешу үшін оңтайлы алгоритмді таңдайды, қазіргі заманғы 

бағдарламалау технологияларын қолданады; білім берудегі инновациялық 

технологиялар және информатиканы оқыту әдістері туралы түсінігі бар. 

Дәріс 

Кейс-әдістер 

Есептерді шешу және талдау 

Жаттығулар 

Коллоквиум  

Есептеуге берілген тапсырма 

 

 

ЖОН 6 Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде теориялық білімдерін кӛрсетеді, 

практикалық міндеттерді шешеді және оларды бағалайды. 

Білім берудің ӛзекті міндеттерін шешуде және мәселелерді әзірлеуде зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен теориялық, эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім 

беру ортасына ғылыми зерттеулер жүргізе алады. 

Білім беруде информатика мен IT-технологиялардың дамуының қазіргі заманғы 

тенденцияларын ескереді, ӛзінің кәсіби және ғылыми қызметінде компьютерлік 

технологияларды қолданады. 

Интерактивті дәріс 

Жаттығулар 

Кейс-әдістер 

Жобалық оқыту 

 

Жобаны дайындау 

Есептеуге берілген тапсырма 

Тест 

Компьютерде программа құру 

ЖОН 7 Жоғары математика курсының терминдерін, негізгі ұғымдарын шығарады; сӛздік 

материалды математикалық ӛрнектерге түрлендіреді; есептерді шешудің формулалары 

мен әдістерін қолданады. Есептің математикалық моделін құрастырады, жоғары 

математика курсынан практикалық-бағытталған есептерді шешу нәтижелерін 

Дәріс 

Жаттығулар 

Кейс-әдістер 

Жобалық оқыту 

Компьютерде программа құру 

Ауызша сұрау 

Тест 
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бағалайды, оқытылатын салада білімі мен түсінігін кӛрсетеді.  

ЖОН 8 Математикалық жағдайдың ішкі (ойша) моделін құрастырады(кеңістіктегі бейнесін 

қоса алғанда),  есептерде ішкі есептерін бӛліп шығарады, мектеп математикасы 

курсынан есептерді шешудің мүмкін нұсқаларын сұрыптайды, сӛздік материалды, 

схемаларды, графиктерді, диаграммаларды түсіндіреді. Оқытылатын салада одан әрі 

оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын кӛрсетеді. 

Интерактивті дәріс 

Инверттелген класс (Flipped Class) 

Дӛңгелек үстел 

 

Реферат жазу 

Ауызша сұрау 

Коллоквиум 

ЖОН 9 Берілген математикалық үлгіні талдайды, қолда бар деректерден туындайтын ықтимал 

нәтижені болжайды; стандартты емес және логикалық есептерді, күрделілігі жоғары 

есептерді шешу кезінде шығармашылық қабілеттерін іске асырады. Оқытылатын 

саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолданады. 

Дәріс 

Есептерді шешу және талдау 

Жаттығулар 

 

Есептеуге берілген тапсырмалар 

Ауызша сұрау 

ЖОН 10 Ұлттық білім беру жүйесінің ӛзекті мәселелеріне сәйкес, мектепте білім берудің 

жаңартылған мазмұнымен оқу үдерісін құрастырады, Блум таксономиясын қолданады. 

Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, аргументтерді тұжырымдайды 

және зерттелетін саланың проблемаларын шешеді. 

Дәріс 

Есептерді шешу және талдау 

Жаттығулар 

Есептеуге берілген тапсырмалар 

Бақылау жұмысы 

 

 

ЖОН 11 CLil технологиясын қолданады, математиканы оқытудың заманауи әдістерін 

қолданады; білімді критериалды бағалау жүйесін, математикалық есептерді шешу 

үшін бағдарламалық құралдарды іске асырады. 

Дәріс 

Кейс-әдістер 

Диалог 

Ауызша сұрау 

Реферат жазу 

Тест 

 

ЖОН 12 Педагогикалық процестің заңдылықтары мен тәрбиелік тетіктеріне сәйкес тәрбие 

жұмысын жобалайды және жүзеге асырады, математикадан тарихи материалдарды 

пайдалана отырып, оқу процесін және сыныптан тыс жұмыстарды жүргізеді, 

математика тарихы мен әдіснамасы бойынша білімдерін кӛрсетеді. 

Дәріс 

Кейс-әдістер 

Диалог 

 

Ауызша сұрау 

Тест 

Портфолио  

ЖОН 13 Жалпы білім беретін оқу орындарында қашықтықтан білім беру технологияларын 

меңгерген, қашықтықтан оқыту әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, онлайн сервистерді, мектеп білім беру жүйесінде қашықтықтан 

оқыту платформаларын қолданады, қашықтықтан оқыту үшін тапсырмаларды 

құрайды 

Интерактивті дәріс 

Инверттелген класс (Flipped Class) 

Дӛңгелек үстел 

Ӛздік жұмыс жасау 

Тест 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

ОН кодтары Критерийлер 

ОН 1 Біледі: Адам және қоғам ретінде біртұтас жүйе туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлі, кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың 

әсері туралы түсінікке ие. 

Қазақстан Республикасы Конституциясы нормалары жүйесін; құқық және мемлекет теориясының негізгі анықтамалары 

мен категорияларын; жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін анықтайтын, адам және азамат құқықтары мен 

бостандықтарын жүзеге асыруды негіздейтін аса маңызды салалық заңнама нормаларын; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

құқықтық нормаларды, жемқорлық кӛріністерін айыптайтын моральдық және адамгершілік нормаларын біледі.  

Істей алады: алынған білім мен түсініктер студенттердің заңнамалық базаны қандай да болмасын құқықтық 

қатынастарды құқықтың нақты саласына жататындығын дұрыс анықтай  алу үшін талдай алады, құқықтық нормалар 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерді дұрыс пайдалана алады, қолдану және жүзеге асыру дағдысын 

қалыптастыруға ықпал етеді.  

Меңгерген: әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруды меңгерген.  

 Құқықтық категориялар және түсініктермен жұмыс жасағанда құқық субъектілерінің құқықтық нормалары жүйесін, 

субъективті құқықтары мен жемқорлыққа қарсы әлеуметтік нормаларды іске асыру барысындағы құқықтары мен 

міндеттерін дұрыс түсінеді. Басқалармен тиімді ӛзара әрекеттестікті қамтамасыз ететін,  кәсіби және қоғамдық 

қызметтегі психологиялық үйлесімділік, жинақылық, белсенділік және ӛз-ӛзіне талап қоя білушілік тәрізді жеке тұлға 

қасиеттері қалыптасқан. Алынған білімді тәжірибеде дұрыс қолданады, абстрактілі құқық нормаларын нақты құқықтық 

қатынастармен үйлестіреді, заңдық әдістеме жүйесі кӛмегімен әлеуметтік-құқықтық құбылыстар мәнін түсіндіру қабілеті 

қалыптасқан. 

ОН 2 Біледі: Физиканың негізгі заңдарын біледі, эксперимент ӛткізу жоспарын ұсынады. 

Істей алады: физикалық және ықтимал құбылыстар мен процестердің теориялық және эксперименттік нәтижелерін 

талдайды және болжайды 

Меңгерген: теориялық физиканың, кинематиканың, механиканың негізгі құбылыстары мен заңдары туралы пікір 

қалыптасқан. Әртүрлі физикалық құбылыстарды талдау әдістерін меңгеру. 

ОН 3 Біледі: мектеп оқушыларының анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы құрылымының негізгі ерекшеліктерін, 

инклюзивті (интеграциялық) білім беруді енгізу жағдайын ұйымдастыруды,  педагогиканың әдіснамалық негіздерін, 

білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін біледі. 

Істей алады: педагогиканың мәні мен ерекшеліктері туралы білімдерін кӛрсетеді; оқу үрдісінің құралдарын, формалары 

мен тәсілдерін таңдайды; мектептегі әдістемелік қызметті орындай алады;  

Меңгерген: оқушылар ағзасының ӛсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын меңгерген. Жалпы білім беретін мектептің 

инклюзивтік, арнайы сыныптарында оқушыларды оқыту моделін пайдалану, үйде оқыту бойынша жұмыстарды 

ұйымдастырады, жобалайды, шешімдерді іске асырады. 

ОН 4 Біледі: зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі. 



26 
 

Істей алады: математикалық мәтіндерді сауатты аудара алады. Зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін ғылыми және 

оларды оқытылатын салада қолданады. 

Меңгерген: кәсіби терминологияны меңгерген. 

ОН 5 Біледі:қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінің базалық конструкцияларын, программалау әдістерін біледі. 

Істей алады: қолданбалы есептерді шешу үшін оңтайлы алгоритмді таңдайды, қазіргі заманғы бағдарламалау тілінде 

бағдарлама жаза алады.  

Меңгерген: бағдарламалау тілінің негізгі конструкцияларын меңгерген. 

ОН 6 Біледі: ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде теориялық білімдерін кӛрсетеді, практикалық міндеттерді шешеді 

және оларды бағалай біледі. 

Істей алады:  білім берудің ӛзекті міндеттерін шешуде және мәселелерді әзірлеуде зерттеудің әдіснамалық негіздері мен 

теориялық, эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім беру ортасына ғылыми зерттеулер жүргізе алады. 

Меңгерген: оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда қолданылатын оқытудың 

әдістерін меңгерген. 

ОН 7 Біледі: жоғары математика курсының терминдерін, негізгі ұғымдарын біледі; сӛздік материалды математикалық 

ӛрнектерге түрлендіре біледі; есептерді шешудің формулалары мен әдістерін біледі, математикалық есептерді шеше 

біледі,  сондай-ақ оларды жан-жақты талдау жасай біледі;   

 

Істей алады: есептерді шешудің формулалары мен әдістерін қолданады, есептің математикалық моделін құрастырады, 

жоғары математика курсынан практикалық-бағытталған есептерді шешу нәтижелерін бағалайды, оқытылатын салада 

білімі мен түсінігін кӛрсетеді. 

Меңгерген: жоғары математиканың  негізгі түсініктері мен әдістерін меңгерген 

ОН 8 Біледі: математикалық жағдайдың ішкі (ойша) моделін құрастыра біледі (кеңістіктегі бейнесін қоса алғанда),  мектеп 

математикасы курсынан есептерді шешудің әдістерін біледі. 

Істей алады: есептерде ішкі есептерін бӛліп шығарады, мектеп математикасы курсынан есептерді шешудің мүмкін 

нұсқаларын сұрыптайды, сӛздік материалды, схемаларды, графиктерді, диаграммаларды түсіндіреді. 

Меңгерген:  оқытылатын салада одан әрі оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгерген  

ОН 9 Біледі: болашақ кәсіби қызметте теориялық білімдер жүйесіндегі мәнін біледі; стандартты емес математикалық есептерді 

шешу барысында кейбір зерттеулерді қолдана біледі 

Істей алады: берілген математикалық үлгіні талдайды, қолда бар деректерден туындайтын ықтимал нәтижені болжайды; 

стандартты емес және логикалық есептерді, күрделілігі жоғары есептерді шешу кезінде шығармашылық қабілеттерін іске 

асырады. 

Меңгерген: логикалық және стандартты емес  есептерді шешуде шығармашылық ойлау дағдылары мен есептерді 

талдаудағы  шығармашылық кӛзқарас, білім алушылардың танымдық іс әрекеттерін басқаруда дербестікті  дамыту 

мектептегі математика курсы бойынша алған білімдерін, машықтарын, икемділіктерін жүйелеуді меңгерген. 

ОН 10 Біледі: Ұлттық білім беру жүйесінің ӛзекті мәселелеріне сәйкес, мектепте білім берудің жаңартылған мазмұнымен оқу 

үдерісін құрастыра біледі 
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Істей алады: Блум таксономиясын қолданады, кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, аргументтерді 

тұжырымдайды және зерттелетін саланың проблемаларын шешеді. 

Меңгерген: математиканы оқыту әдістері, информатиканы оқыту әдістерін меңгерген. 

ОН 11 Біледі: жаңартылған  жалпы білім беру бағдарламасының басымдықтарын біледі;   «Математика» пәні бойынша 

критериалды бағалау және оқытуды жоспарлауды біледі;   

Істей алады: CLil технологиясын қолданады, математиканы оқытудың заманауи әдістерін қолданады; 

Меңгерген: ҚР мектептерінде білім беру үдерісін ұйымдастыруды,  мектеп білімінің жаңартылған мазмұны бойынша 

оқу бағдарламасы мен оқу жоспарын меңгерген 

ОН 12 Біледі: мектептің тәрбие жүйесін, отбасылық тәрбие негіздерін  біледі; факультативтік сабақтардың түрлерін, 

математика бойынша тарихи материалдарды біледі. 

Істей алады: Педагогикалық процестің заңдылықтары мен тәрбиелік тетіктеріне сәйкес тәрбие жұмысын жобалайды 

және жүзеге асырады, математикадан тарихи материалдарды пайдалана отырып, оқу процесін және сыныптан тыс 

жұмыстарды жүргізеді, математика тарихы мен әдіснамасы бойынша білімдерін кӛрсетеді. 

Меңгерген: алынған білімді факультативтік сабақтарда қолдана алады. Математика тарихы материалдарын жақсы 

меңгерген. Мектептегі тәрбие жүйесін меңгерген. 

ОН 13 Біледі: жалпы білім беретін оқу орындарында қашықтықтан білім беру технологияларымен жұмыс істеу біледі 

Істей алады:  қашықтықтан оқыту әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, онлайн сервистерді, 

мектеп білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту платформаларын қолданады 

Меңгерген: жалпы білім беретін оқу орындарында қашықтықтан білім беру технологияларын меңгерген,  қашықтықтан 

оқыту үшін тапсырмаларды құрайды 
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