
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01506 География 

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В015 Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В01506 География 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

В014 География мұғалімдерін дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. География бойынша білім беру процесін жүзеге 

асырудың инновациялық əдістері мен тəсілдерін меңгерген, 

жаңартылған білім беру бағдарламасын меңгерген, жоғары 

білікті педагогикалық кадрларға өңірдің қажеттіліктерін 

қанағаттандыру. 

2. Білім алушылардың Шығыс Қазақстанның табиғи 

ортасының бірегейлігін, ландшафтардың əртүрлілігін, 

олардың биосфераның жұмыс істеуіндегі маңыздылығын 

зерттеу мүмкіндігі; табиғи кешенді табиғи жағдайда сақтау 

қажеттілігін түсіну, табиғат пайдалану процестерін реттеу, 

аймақтың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын ғылыми 

зерттеуге қатысу. 

3. Шығыс Қазақстанның ғылыми-зерттеу, экологиялық, 

мониторингтік, білім беру, статистикалық, мəдени 

ұйымдарымен (Шығыс Қазақстан гидрометеорология 

орталығы, Шығыс Қазақстан облыстық сəулет-

этнографиялық табиғи-ландшафтық мұражай-қорығы, 

Өскемен қаласы əкімдігінің "Экобиоорталық" оқу-зерттеу 

орталығы, Өскемен қаласы Геологиялық ғылымдар 

институтының Алтай бөлімі) практикалық-бағытталған 

ынтымақтастық. Жəне т. б.). 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде педагогикалық 

қызмет саласындағы əлеуметтік маңызды міндеттерді 

шығармашылық жəне жоғары кəсіби шеше алатын, сондай-ақ 

жоғары əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар 

география бойынша жоғары білікті педагогикалық 

кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен əлемдік білім беру 

стандарттарына сəйкес болашақ география мұғалімдерін 

сапалы кəсіби даярлауды қамтамасыз ету. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұнының контекстінде 

негізгі, жалпы кəсіби, Кəсіби құзыреттіліктер жүйесін 

қалыптастыру. 

3. Дене, рухани жəне интеллектуалды өзін-өзі дамыту 

тəсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау 

жəне мінез-құлық мəдениетін қалыптастыру. 

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасы шеңберінде 

адамгершілік, этикалық, экологиялық, азаматтық-құқықтық 

мəдениетті, парасаттылықты, жалпыадамзаттық жəне 



əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру. 

5. Мəселелерді кешенді көп деңгейлі шешу, командада жəне 

өз бетінше жұмыс істеу, көшбасшылық пен 

коллаборативизмге дайындық дағдыларын жетілдіру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. қоғам мен табиғаттың өзара əрекеттестігі мен дамуының 

физика-географиялық жəне экономикалық-географиялық 

заңдылықтарын түсіну; 

2. географияның түрлі салалары мен салаларында 

объектілердің сапалық жəне сандық көрсеткіштері мен 

типтік географиялық сипаттамаларын қолдану; 

3. географиялық білім мазмұнын жаңарту идеяларын ескере 

отырып, білім беру процесін құрастыру; 

4. балалардың əр түрлі іс-əрекетін ұйымдастыру тəсілдерін 

меңгеру, оқушылардың зерттеу жəне жобалау қызметімен 

байланысты сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

əдістерін қолдану, жас ерекшеліктеріне сəйкес білім беру 

үдерісінде (SMART жəне STEM технологиялары) заманауи 

ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды 

қолдану; 

5. география саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру, 

статистикалық жəне эмпирикалық мəліметтерді өңдеу, 

соның ішінде əр түрлі компьютерлік бағдарламалар 

көмегімен ұйымдастыру əдістемесін меңгеру; 

6. ұсынылған картографиялық жəне статистикалық деректер 

бойынша əлемдік экономикалық дағдарыстардың 

экономиканың дамуына əсер ету себептерін белгілеу; 

7. экономикалық, саяси жəне əлеуметтік географияның аса 

өзекті міндеттері тұрғысынан ел халқының құрылымын 

талдау; 

8. нақты аумақтардың табиғи компоненттерінің таралу 

заңдылықтарын түсіндіре отырып, арнайы тақырыптық 

карталарды талдау; 

9. білім беру процесінің барлық субъектілерінің (педагог, 

білім алушылар мен олардың ата-аналарының) қызметін 

талдау, интеллектуалды, дене бітімі жəне рухани дамыған 

тұлғаны тəрбиелеуге мақсатты орнатумен, сыни ойлаумен, 

өзгермелі əлеуметтік жəне экономикалық жағдайларда өмір 

сүруге дайын оқу-тəрбие процесін моделдеу; 

10. белгілі бір уақыт кезеңінде экономиканың нақты 

салаларының дамуына шаруашылық экологиялық-

географиялық баға беру; 

11. əлем жəне Қазақстан экономикасының дəстүрлі 

салаларының құрылымын бағалау; 

12. кəсіби міндеттерді шешуде пəнаралық жəне 

ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысу. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6В01506 

География 

Лауазымдарының тізімі - география жəне тарих мұғалімі; 

- тарихшы-зертханашы; 

- əдіскер-тарихшы. 



Кəсіби қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер, техникалық жəне кəсіптік 

білім беру мекемелері. 

 

 


