
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 

5В011600 «География» 

 

Образовательная программа, по специальности 5B011600 - География определяет 

потребности регионального рынка труда, документацию организации образовательного процесса с 

учетом требований Министерства образования и науки. Подготовку осуществляет кафедра 

«Географии и экологии».  

Цель образовательной программы – обеспечение студентам качественного, доступного, 

современного образования в подготовке учителя географии, способных к практической реализации 

в педагогической деятельности.  

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень 

«бакалавр образования» по специальности 5В011600 «География». Выпускники специальности 

5В011600 «География» могут работать на следующих должностях:  

-учитель географии средней школы; 

- учитель географии в колледжах; 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В011600 «География» владеет следующими 

ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

историко-гуманитарного цикла, в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и 

письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на 

досуге; отбирать, систематизировать языковой материал, логически верно и аргументировано 

использовать его в устных и письменных высказываниях, строить речевое высказывание в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и 

справочниками,  эффективными методами и приемами создания речевых высказываний разных 

жанров, продуцировать устные и письменные исторические тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; навыками самосовершенствования в 

аспекте культуры устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком языках: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения области естествознание 

в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем 

ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге). 

Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, необходимом 

для возможности получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; способен использовать основные фонетические, лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

продуктивной коммуникации; способен понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен использовать на практике 

приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда; способен 

владеть  иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки 

– КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных 

задач в повседневных ситуациях, использовать математические способы мышления (логика и 

пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в 



своей профессиональной деятельности, способен использовать количественные методы 

математической обработки информации в географических исследованиях, в геоинформатике, 

способен применять естественнонаучные знания в профессиональной сфере, способен объяснить 

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах 

историко-гуманитарного цикла. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для 

работы, досуга и коммуникаций; способен использовать основы знаний и методологии, 

объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 

свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен использовать 

программные средства для решения практических задач в области естествозанеие для подготовки 

материалов научных исследований; способен работать с компьютером как средством получения 

информации, работать с Интернет; оценивать основных педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность их использования в 

учебном процессе;  

способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области географических дисциплин (наук), способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен 

стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное обучение, в 

том числе, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально: так и в группах; 

способен к профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявить собственные умения и 

навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в частности, во все 

более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, способен 

участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и 

структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе 

принятие естествознание» и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; 

способен к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать 

конфликтных ситуаций, способен компромиссам и контактам с окружающим его миром, способен 

соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, способен к  

социально-коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в 

группе, к сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте: 

маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике; способен применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики, способен 

самостоятельно принимать эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и 

правовой ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной 

и зарубежной науки,  способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 



способен к разработке информационного обеспечения географических и краеведческих 

аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, способен к 

анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, способен к 

пониманию значения культуры как формы человеческого существования, способен 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества,  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, способен к осознанию 

ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, способен осознавать значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и 

быть готовым к совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и 

гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

- способен использовать в практической деятельности знания географической науки и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами,  

- следовать  обновленным школьным образовательным программам МОН РК в свете 

послания президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана: «Рухани Жангыру», «Модернизация 

общественного сознания» и «Духовные святыни Казахстана (сакральная география)».  
-  условиях малокомплектной школы такие основные задачи, как воспитание патриотизма, 

формирование уважения и любви к «Малой Родине»; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- быть компетентным в чтении и понимании общегеографических и специальных карт, 

способность проводить физико-географические, экономико-географические, экологические, 

краеведческо-туристические исследования;  

- - использование источников географической информации (отбор, анализ, сравнение и 

обобщение).  
.  

 

Бакалавры образования по специальности «5В011600-География» владеют следующими 

специальными компетенциями в области применения своих профессиональных знаний, умений и 

навыков: 

 1 Профессиональные  СК1:  
- Способность применять на профессиональном уровне теории, категории, закономерности и научные 

понятия географической науки;   

- Быть компетентными в методических вопросах  общефизической, экономической, 

политической и социальной географии и прикладных аспектов географии;  
 - формировать умения и навыки работы с учебной документацией, разрабатывать краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные планы уроков, дидактические, контрольно-измерительные материалы и т.д.;  

- владеть знаниями нормативных и правовых документов в области образования РК (законов, 

концепций, международных соглашений, стандартов),  

-использование инновационных технологий в географическом обучении; 

-- Понимание причинно-следственных связей между природой и обществом, способность решать 

региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

- Формирование географического мышления и географической культуры,  анализ географических 

явлений и процессов с пространственной точки зрения;  

- Способность решать природные, социальные и экономические проблемы, пользуясь положениями 

географии и других наук 

 

2 Научно-исследовательская СК2: 



- подготовка статей с ненулевым импакт фактором, в международных журналах,  подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

- выполнение научных исследований по профильным дисциплинам в различных учебных, 

академических и научно-исследовательских организациях;  

- участие в международных, республиканских, региональных конференциях по результатам 

научных исследований; 

 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 

ресурсах; 
- знает структуру систем и образовательные порталы (сайты) научно-педагогической, 

методической информации РК и развитых зарубежных государств; 

 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- информационное обеспечение географических и профессиональных аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей  в области физической и 

экономической географии;  

- комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком уровне 

всеми мыслительными операциями, владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития 
- Формирование географического мышления и географической культуры,  анализ географических 

явлений и процессов с пространственной точки зрения 
 

4 Экспертно-аналитическая СК4: 

- подготовка, обработка и анализ, информации для обеспечения практической деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций и средствах массовой 

информации;  

- прогнозирование  и моделирование на их основе прикладных, физико-географических, 

геоэкологических, экономико-географических,  социально-демографических, экологических процессов и 

явлений, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду.  

5 Организационно-управленческая СК5: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно- и учебно-методическими 

советами, организация и реализация планов стратегического развития в рамках ведомственных 

образовательных структур. 
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1. Жалпығаміндеттімодульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. Generalcompulsorymodules 

Коммуникати

вті 1 

Коммуникати

вный 1 

Communicativ

e 1 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін 

қажетті көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық 

және шетелдік көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау 

дағдылары және көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз 

ойын және пікірін тұлғааралық және іскерлік 

қарым-қатынас қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл 

лингвистически тиісті түрде және шығармашылық 

тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және мәдени 

жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, 

сезім, фактілер мен пікірін ауызша және жазбаша 

түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу). 

знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками 

12 20 1,2 K(R)

Ya -

1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK1, 

KK2 

1,2 IYa -

1103 

Шетелтілі 

Иностранный язык 

Foreignlanguage 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на казахском 

(русском), иностранном языках. 

коммуникативные способности: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных 

контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения как в устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign 

language to the extent necessary to be able to obtain 

information from domestic and foreign sources; 

application of knowledge and understanding: to be 

skilled in public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their 

thoughts and opinions in interpersonal and business 

communication in Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact 

appropriately and creatively in a variety of societal and 

cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, 

express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts 

and opinions in both oral and written form (listening, 

speaking, reading, writing). 

Дүниетанымд

ық 

Мировоззрен

ческий 

Worldview 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну 

және тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік 

мәдениеті, экономикалық ақпаратты қабылдау және 

талдау, кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра білу 

және оны жүзеге асыру жолдарын таңдау 

компетенцияларды қалыптастыру мен дамытуға 

бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және перспективада тәжірибелік 

экономикалық мәселелерді шешу үшін мақсатты 

қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс 

істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер 

10 17 1 SIK -

1105 

Қазақстанның қазірг 

ізаман тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK6, 

KK8 

1 PS -

1104 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-sociology 

ООД 

GES 

 

 

ООД 

GES 

В 

 

 

 

B 

КВ 

SC 

 

 

КВ 

SC 

3 

 

 

 

2 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 
OP -

1103 

Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

OEP 

-

1110

 

Экономика және 

кәсіпкерліктің негіздері  



ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім 

алу және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и практического 

освоения экономической действительности,  

компетенций в области предпринимательской 

культуры мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу экономической информации, 

постановки предпринимательской цели и выбору 

путей её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить их 

разрешение, умения грамотно разрабатывать 

бизнес-план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, 

competencies in the field of entrepreneurial culture of 

thinking, the ability to perceive, generalize and analyze 

economic information, setting an entrepreneurial goal 

and choosing ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: using the 

accumulated knowledge gained in the learning process, 

to navigate competently in the flow of modern 

economic problems, to find their solution, the ability to 

competently develop a business plan and startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

6 Основы экономики и 

предпринимательства  

The basics of Economics 

and entrepreneurship 

 



evaluation of its usefulness and purposeful application 

in the long term to solve practical economic problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defend your point of view, to offer new solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge and 

understanding at a professional level. 
 

 

Педагогикал

ық 

Педагогическ

ий 

Pedagogical 

білу және түсіну: Білім және түсіну:кәсіби 

педагогика және педагогикалық қызмет негіздері; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

знание и понимание:основ профессиональной 

педагогики и педагогической деятельности; 

 применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию; 

knowledge and understanding: basics of professional 

pedagogy and pedagogical activity; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to study: readiness and ability to self-education; 

12 20 3 IKT -

2107 

Ақпараттық-

коммуникациялықтехно

логиялар 

Информационно-

коммуникационныетехн

ологии  

Information and 

communication 

technologies 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK4, 

KK7 

2 

 

 

 

MO -

2208 

Білім берудегі 

менеджмент 

Менеджмент в 

образовании 

Management in education 

ООД 

GES 

А БД 

BS 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

TMV

R -

2209 

Тәрбиежұмысыныңтеор

иясыменәдістемесі 

Теорияиметодикавоспит

ательнойработы 

Theory and technique of 

educational work 

TKO 

-

2210 

 

Критериальдықбағалаут

ехнологиясы 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Criteria-

basedassessmenttechnolog

y 

 

1 

 

 

 

Ped -

2211 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

ООД 

GES 

А БД 

BS 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 



 

 

 

 

 



Кәсіби-

коммуникациалық 

Профессионально-

коммуникативный 

Professionalcommun

icativeлл 

Білу және түсіну, қазақ тіл және сөйлеу іске асыру 

тілдік санаттағы, орфографиялық, 

орфоэпической, грамматикалық, стилистикалық 

нормалары оқытылатын тілдер; 

білімдерін қолдану және түсіну:пайдалануға 

тілдік құралдары мақсаттарына сәйкес, орнымен, 

уақытпен және салалар қарым-қатынас барабар 

әлеуметтік мәртебесі бойынша серіктес қарым-

қатынас; 

пікір білдіру: білу, өз пікірін білдіру және 

негіздеу өз ұстанымын мәселелері бойынша, 

касающимсямежкультурного шетел тілінде 

қарым-қатынас бірлікте оның барлық 

функцияларын 

коммуникативтік қабілеттер:пайдалану 

процесінде қарым-қатынас негізгі сөйлеу 

формалары сөздері: баяндау, суреттеу, монолог, 

диалог, полилог; 

оқуға қабілеттілік: дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға түсіне дәлме-дәл аудиотексты дәрежесі 

әртүрлі және тереңдігі ену мазмұны мәтіндерін 

пайдалану; әр түрлі стратегиялары: 

қызметкерлерін жинап, таныстыру, изучающее, 

просмотровое, іздеу. 

Знание и понимание системы языка и речевой 

реализации языковых категорий, 

орфографической, орфоэпической, 

грамматической, стилистической нормы 

изучаемых языков; 

применение знаний и понимание:использовать 

языковые средства в соответствии с целями, 

местом, временем и сферами общения адекватно 

социальному статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимсямежкультурного иноязычного 

общения в единстве всех его функций 

умения в области общения:использовать в 

процессе общения основные речевые формы 

высказывания: повествование, рассуждение,  

монолог, диалог, полилог; 

навыки обучения или способности к 
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Lan -

3212 

Ландшафттану  

Ландшафтоведение  

Landscape study 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 
3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК5 

 



учебе:понимать аутентичные аудиотексты с 

разной степенью и глубиной проникновения в 

содержание текстов; использовать различные 

стратегии чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое. 

Knowledge and understanding of the system of 

language and speech implementation of language 

categories, spelling, spelling, grammar, stylistic 

norms of the studied languages; application of 

knowledge and understanding: use of language tools 

in accordance with the goals, place, time and spheres 

of communication adequate to the social status of the 

communication partner; formation of judgments: be 

able to Express and justify their position on issues 

relating to intercultural foreign language 

communication in the unity of all its functions skills 

in the field of communication: to use in the process 

of communication the main speech forms of 

statements: narrative, reasoning, monologue, 

dialogue, polylogue; learning skills or learning 

abilities: to understand the authentic audio text with 

varying degrees and depths of penetration into the 

content of texts; to use a variety of reading strategies: 

introductory, studying, viewing, search. 

6 

POIY

a -

3213 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language  

 

 БД 

BS 
А ОК    2 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

5 

PK(R

)Ya -

3213 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

 БД  А ОК    2 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Оқушының 

психологиалық 

және 

физиологиалық 

дамуы 

Психология и 

физиологическое 

развитие 

школьника 

Psychology and 

physiological 

development of the 

student 

білу және түсіну:қажеттілікті дамыту 

студенттердің өзін-өзі тану мен өзін-өзі 

шығармашылық дамыту; 

білімдерін қолдану және түсіну: өз бетінше 

қолдана алған білімдерін психология бойынша 

оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру. 

білдіру пікірлерді: салыстыру, талдау, 

психологиялық құбылыстар мен фактілер; 

коммуникативтік қабілеті: әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толеранттылық; 

қабілетін, оқуға түсіне мәні, мазмұны және негізгі 

психологиялық ұғымдар мен анықтамаларды; өз 

бетінше пайдалану алынған білімдермен 

үдерісінде оқу-танымдық қызметін анализдеу; 

психологиялық білімді болашақ. 

знание и понимание:развивать потребность 

студентов в самопознании и творческой 

самореализации;  

применение знаний и понимания: самостоятельно 

6 10 

3 
PRCh 

2116 

Психология  

Психология 

Psychology 

ОД 

GES 
А ОК    3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

3 
Fil -

2115 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

1````` 

ОД 

GES 
А ОК    4 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 



применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-

воспитательного процесса. 

выражение суждений: сопоставлять, 

анализировать психологические явления и факты; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  понимать суть и 

содержание основных психологических понятий 

и определений; самостоятельно оперировать 

полученными знаниями в процессе учебно-

познавательной деятельности; применять 

психологические знания в будущей практической 

деятельности. 

knowledge and understanding: to develop students ' 

need for self-knowledge and creative self-realization;  

application of knowledge and understanding: 

independently apply the acquired knowledge in 

psychology in the organization of educational 

process. 

 expression of judgments: compare, analyze 

psychological phenomena and facts; communication 

skills: a socio-communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 

 ability to study: to understand the essence and 

content of the basic psychological concepts and 

definitions; independently operate the acquired 

knowledge in the process of educational activities; 

apply psychological knowledge in future practice. 

Пәнаралық 1 

Междисциплинарн

ый 1 

Interdisciplinary 1 

білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, 

әдістері, жетістіктері, жаңартылған бағдарлама 

бойынша жалпы жертану бөлімінің мазмұны 

және мектеп курсында 6-7 сыныптар бойынша. 

Жаратылыстану пәнін оқытудың әдістемелік 

аспектілері; фактілер мен құбылыстар, негізгі 

ұғымдар, заңдылықтар мен қағидаттар, 

зерттелетін объектілердің логикасы: Жердің 

құрылысы мен жасы, оның Күн жүйесіндегі 

жағдайы, негізгі геологиялық процестер туралы 

мәліметтер, топография негіздерімен картография 

міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу 

аспаптарын білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша 
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OZ-

1219 

 

 

 

 

KOT 

-1218 

 

 

 

Geo -

1217 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

General earth science 

 

Картография топография 

негіздерімен 

Картография с основами 

топографии 

Cartography and topography 

principles 

 

Геология 

Геология 

Geology 

БД 

BS 
А 

КВ 

SC 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



оқу практикасынан өту кезінде және келесі 

практикалық іс-әрекетте білімді қолдану; оқу 

материалын түсіну, алған білімін практикада 

қолдана білу; әртүрлі практикалық жұмыстарды 

(жобаларды) орындау кезінде теориялық білімді 

қолдану, профильдер, схемалар құру, география 

бойынша жаңартылған мазмұнға сәйкес типтік 

және зерттеу міндеттерін шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты 

есептеу және бағалау, алу және өңдеу; жердің 

шығу теорияларының дұрыстығы туралы; Күн 

жүйесінің планетасы, адамның өмір сүру саласы 

ретінде географиялық қабық ретінде жер туралы 

жалпы түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін 

күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын 

дәлелдеуді, міндеттерді шешуде ымыраластық 

таба білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық 

жағдайларда тиімді шешім таба білу. 

оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны 

көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім 

алу; геологиялық материалдар, карталар, 

профильдер бойынша геологиялық процестерді 

сипаттау әдістемесін меңгеру, топырақта 

геологиялық процестердің дамуымен топырақ 

жамылғысының байланыс заңдылықтарын табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс 

істеу және ауызша хабарламалар, баяндамалар, 

тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру 

үшін логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін көтеру. 

знание и понимание:  цели и задач, методов, 

достижений, содержание школьного раздела 

географии 6, 7 класс по обновленной программе  

и методические аспекты изучения в школьном 

курсе естествознание; фактов и явлений, 

основных понятий, закономерностей и 

принципов, логики изучаемых объектов: строение 

и возраст Земли, положение ее в Солнечной 
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системе, сведения о горных породах, минералах, 

полезных ископаемых, об основных 

геологических процессах,  демонстрировать 

знание и понимание задач картографии с 

основами топографии, основных понятий, 

измерительных приборов, на их основе владеть 

масштабом карт, проводить глазомерную съемку; 

знать, понимать и читать общегеографические, 

топографические и специальные карты.  

 применение знаний и понимания:- применение 

геоинформационных и картографических знаний 

и навыков о типологии географических карт, их 

математической основе, о картографических 

проекциях и их функциях; 

- применение знаний о изучении Земли 

аэрокосмическими методами с точки зрения 

естественных наук, определение содержания 

аэроснимков, применение географических  

приборов и  инструментов; 

-знание теоретических и прикладных методов 

изучения природных комплексов и применение 

их в районной планировке, градостроительстве и 

сельском хозяйстве; 

- овладение и использование знаний о 

физических свойствах горных пород верхних и 

нижних горизонтов земной коры; 

- понимание сущности географических процессов 

и явлений, объяснение взаимосвязи в природных 

комплексах своей местности;  

- применение знаний о возникновении, строении, 

размере, плотности  Земли, о физических 

свойствах,  о континентах  и океанах, о 

геосинклиналях и платформах.  

 Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   

получать и обрабатывать информацию из 

различных источников;  рассуждать о 

правильности теорий происхождения Земли; об 

общих представлениях о Земле как планете 

Солнечной системы, географической оболочке 

как сфере существования человека, о 

взаимосвязях  сфер географической оболочки. 

коммуникативные способности:  использовать 

полученные знания в повседневной жизни;  уметь 

доказывать свою точку зрения, находить 



компромисс в решение задач, уметь найти 

рациональное решение при различных 

хозяйственно-экономических условиях. 

способности к учебе:   получать сведений и 

знания о способах отражения окружающего мира 

на картах; владеть методикой описания 

геологических процессов по геологическому 

материалу, картам, профилям, находить 

закономерности связи почвенного покрова с 

развитием геологических процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска 

в сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности 

и повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding: goals and objectives, 

methods, achievements, the content of the section of 

General earth science on the updated program and 

methodological aspects of the study in the school 

course of natural science; facts and phenomena, basic 

concepts, laws and principles, the logic of the studied 

objects: the structure and age of the Earth, its 

position in the Solar system, information about the 

main geological processes, demonstrate knowledge 

and understanding of the tasks of cartography with 

the basics of topography, basic concepts, measuring 

instruments; 

application of knowledge and understanding: to 

apply knowledge during the training practice on 

topography and in subsequent practice; to understand 

the training material, to be able to apply the 

knowledge in practice; to use theoretical knowledge 

in the performance of various practical works 

(projects), building profiles, diagrams, solving 

typical and research tasks according to the updated 

content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, 



receive and process information from various 

sources; to argue about the correctness of the theories 

of the origin of the Earth; about the General concepts 

of the Earth as a planet of the Solar system, the 

geographical shell as the sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired 

knowledge in everyday life; to be able to prove the 

point of view, to find a compromise in the solution of 

problems, to be able to find the rational decision at 

various economic conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge 

about how to reflect the world on maps; own 

methodology for describing geological processes on 

geological material, maps, profiles, to find patterns of 

connection of soil with the development of 

geological processes on Earth, 

demonstration of skills of independent search on the 

Internet, work with scientific, reference, methodical 

literature and analysis and presentation of 

information in the form of oral presentations, reports, 

abstracts, abstracts, use of information and materials 

in the educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further 

training with a high degree of independence and 

improve their intellectual, cultural and professional 

level 

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 



Жалпығылыми 

Общенаучный  

General scientific 

Білу және түсіну: физика мен астрономияның 

теориялық негіздерін, оқушылардың даму 

физиологиясын, географиялық орта химиясын 

білу. 

білім мен түсінуді қолдану: 

физикалық және химиялық мазмұнның теориялық 

жағдайлары арасында байланыс табу, ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру, химия және география 

бойынша білім берудің жаңартылған мазмұнына 

сәйкес ғылыми бағдарламалар мен ғылыми 

жобалар құру. 

пікір білдіру: физикалық, химиялық білімді еркін 

меңгеру. 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми жұмыстарды 

жүргізу үшін химиялық әдістердің үлкен 

арсеналын меңгеру; қажетті физика-химиялық 

ақпаратты, дұрыс материалдарды іздеуді жүргізу, 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық 

негізінде кіші топта жұмыс істеу жағдайында 

зертханалық-практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы 

ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді 

беру.; 

оқуға қабілеті: жоғары техникалық дайындық, 
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Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiologyofdevelopmentof

schoolstudents 

БД 

BS 
B 

ОК 

МС 
2 

Емтихан 

Экзамен 
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химиялық, физикалық зерттеулер жүргізу үшін 

әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды еркін 

меңгеру, Материалды өңдеу және оны графикалық 

түрде ұсыну. 

.знание и понимание:  знать теоретические основы 

физики и астрономии, Физиологию развития 

школьников, химию географической среды  

учение и науки о химии географической среды по 

обновленной программе  и методические аспекты 

изучения в школьном курсе химии и географии. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими 

положениями физического и химического 

содержания, уметь организовывать научные 

исследования, составлять научные программы и 

научные проекты соглано обновленному 

содержанию образования по химии и географии. 

выражение суждений: свободно владеть 

физическими, химическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть 

большим арсеналом химических методов для 

проведения научных работ, составления проектов; 

уметь проводить поиск необходимой физико-

химической информации, достоверных 

материалов,  передача информации, идей, проблем 

и решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:   иметь высокую 

техническую подготовку, свободно владеть 

различными компьютерными программами для 

проведения химических, физических 

исследований, уметь обрабатывать материал и 

представлять его в графическом  виде. 

knowledge and understanding: to know the theoretical 

foundations of physics and astronomy, the Physiology 

of the development of students, the chemistry of the 

geographical environment teaching and science of the 

chemistry of the geographical environment on the 

updated program and methodological aspects of the 

study in the school course of chemistry and 

geography. 

application of knowledge and understanding: 
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to find connections between theoretical positions of 

physical and chemical contents, to be able to organize 

scientific researches, to make scientific programs and 

scientific projects according to the updated contents 

of education in chemistry and geography. 

expression of judgments: be fluent in physical, 

chemical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of 

chemical methods for research, drafting; be able to 

search for the necessary physical and chemical 

information, reliable materials, transfer of 

information, ideas, problems and solutions through 

social and communicative interaction in the 

laboratory-practical classes in a small group on the 

basis of tolerance, dialogue and cooperation; 

ability to study: have a high technical training, fluent 

in various computer programs for chemical, physical 

research, be able to process the material and present it 

in graphical form. 

Аймақтық 

Региональный 

Regional 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-

өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 

пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан 

мен ШҚО географиялық үрдістері арасында 

9 15 

 

GVK

O -

3304 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

Geography of the East 

Kazakhstan region 

 

ПД 

PS 
В 

КВ 

SC 
3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 
6 

ESG

K 

3305 

 

 

 

Қазақстанның 

экономикалық және 

әлеуметтік географиясы 

Экономическая и 

социальная география 

Казахстана 

Economic andsocial 

geography of Kazakhstan 

 

ПД 

PS 
В 

КВ 

SC 
3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 



байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында мектеп бағдарламалары бойынша білімді 

бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен 

Шығыс Қазақстанның экологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелеріне 

қоғамның назарын аудару, теориялық білім мен 

практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын 

қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 

карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы 

болу. 

знание и понимание:  знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, 

вод, почвенно-растительного покрова, животного 

мира, природные зоны, природно-ресурсный 

потенциал, население и особенности 

экономического развития Республики Казахстан и 

Восточно-Казахстанской области; 

применение знаний и понимания:  уметь 

составлять физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 

дисциплинам  при изучении географии Казахстана 

и ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь 

адаптировать знания по школьным программам в 

рамках обновления содержания среднего 

образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для 
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реализации экономических и социальных 

программ развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам 

Казахстана и Восточного Казахстана, уметь 

отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history of 

the study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and 

vegetation cover, wildlife, natural areas, natural 

resource potential, population and features of 

economic development of the Republic of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be 

able to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 

knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East 

Kazakhstan region, to find connections between 

geographical processes in Kazakhstan and East 

Kazakhstan region; to be able to adapt knowledge on 

school programs in the framework of updating the 

content of secondary education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of 

economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical 

knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, 

Atlas maps, wall maps, and statistical sources. 
Оқыту теориясы 

мен әдістемесі 

Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған 

бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен 
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Теория и методика 

обучения 

Theory and 

Methodology 

әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу 

кезінде алынған білім зертханалық және зерттеу 

(жобалау) жұмыстарын орындаудың негізгі 

дағдылары мен біліктерін өңдеу, география 

бойынша жаңартылған мазмұнына сәйкес типтік 

және зерттеу есептерін шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде шағын 

топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл арқылы ақпарат, 

идеялар, мәселелер мен шешімдер беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше 

іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс жасау және ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар 

түрінде ақпарат ұсыну, оқу процесінде мәліметтер 

мен материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру 

және өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

знание и понимание: теорию и методику обучения 

по обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, 

полученные при изучении дисциплин выработка 

основных умений и навыков выполнения 

лабораторных и исследовательских (проектных) 

работ, решения типовых и исследовательских 

задач согласно обновленному содержанию по 

географии, в профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, передача информации, идей, 

проблем и решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, 
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диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в 

сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности 

и повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

knowledge and understanding: theory and methods of 

training on the updated training program. 

application of knowledge and understanding: 

knowledge gained in the study of disciplines 

development of basic skills and abilities of laboratory 

and research (design) works, solutions of typical and 

research tasks according to the updated content on 

geography, in professional space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

ability to study: independent search on the Internet, 

work with scientific, reference, methodological 

literature and analysis and presentation of information 

in the form of oral presentations, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further 

training with a high degree of independence and 

improve their intellectual, cultural and professional 

level. 



Жалпы ғылыми 

географиялық 

Общенаучный 

географический 

The general 

geigraphic 

білу және түсіну: экономикалық географияның 

теориялық жағдайын, географиялық әдістердің 

мазмұнын білу, ғылыми зерттеулерді тиімді 

жүргізу үшін әдістерді дұрыс таңдау, 

экономикалық географиядағы негізгі заңдар мен 

заңдылықтардың мазмұнын түсіну; сала 

географиясы мен өндірістің орналасуын талдау 

жасау үшін технологиялық процестердің 

негіздерін білу; топырақ типтерін түсіндіру үшін 

топырақ географиясының заңдылықтарын білу, 

оларды пайдалану және сақтау. Білімді 

жаңартылған мектеп бағдарламаларына бейімдей 

білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және 

экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары 

арасында байланыс табу, ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың 

зерттеу жұмысында ғылыми бағдарламалар мен 

ғылыми жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және 

экономикалық-географиялық білімді еркін 

меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды 

жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен 

арсеналын меңгеру; қажетті экономикалық-

географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық 

материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, 

Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі 

компьютерлік бағдарламаларды еркін меңгеру, 

статистикалық Материалды өңдеу және оны 

графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур және 

Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание: знать теоретические 

положения экономической географии, содержание 

географических методов, осуществлять 

правильный подбор методов для эффективного 

проведения научных исследований, понимать 

содержание основных законов и закономерностей 

в экономической географии; знать основы 

технологических процессов для составления 

анализа размещения производств и географии 

отраслей; знать закономерности географии почв 

для объяснения типов почв, их использования и 
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сохранения. Уметь адаптировать знания к 

обновленным школьным программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими 

положениями географического и экономического 

содержания, уметь организовывать научные 

исследования, составлять научные программы и 

научные проекты в исследовательской работе 

студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть 

общегеографическими  и экономико-

географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть 

большим арсеналом географических методов для 

проведения научных работ, составления проектов; 

уметь проводить поиск необходимой экономико-

географической информации, достоверных 

статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую 

техническую подготовку, свободно владеть 

различными компьютерными программами для 

проведения географических исследований, уметь 

обрабатывать статистический материал и 

представлять его в графическом  виде. Иметь 

навыки работы с настенными, контурными и 

картами атласа. 

knowledge and understanding: to know the theoretical 

positions of economic geography, the content of 

geographical methods, to carry out the correct 

selection of methods for effective research, to 

understand the content of the basic laws and laws in 

economic geography; to know the basics of 

technological processes for the analysis of the 

location of production and geography of industries; to 

know the laws of soil geography to explain the types 

of soils, their use and conservation. To be able to 

adapt knowledge to the updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of 

geographical and economic content, to be able to 

organize scientific researches, to make scientific 

programs and scientific projects in research work of 

students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General 



geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of 

geographical methods for research, drafting; be able 

to search for the necessary economic and 

geographical information, reliable statistical 

materials. 

ability to study: to have a high technical training, to 

be fluent in various computer programs for 

geographical research, to be able to process statistical 

material and present it in graphical form. To have the 

skills to work with wall-mounted, contoured and 

Atlas maps. 

Оқыту әдістемелері 

мен елтану пәндері 

Страноведческие 

дисциплины с 

методикой 

преподавания 

Country geographic 

disciplineswith a 

teachingtechnique 

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі 

технологиялары, географияны оқыту процесінің 

негіздері; географиялық білім берудің мақсаты, 

мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары мен 

құралдары, оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 

процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар 

мен іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 

бағдарламасында студенттердің білім беру, 

зерттеу және жобалау жұмыстарын іске асыруда 

тиісті географиялық және пәнаралық білімді, 

әдістер мен білім беру технологияларын қолдану; 

қосымша сабақтар мен викториналар, 

жаратылыстану ғылымдары секциялары, бағалау 

жүйесін түсіну және қолдану үшін жаңа әдістерді 

(проблемалы, зерттеу, интегративті, құзіретті) 

пайдалана отырып, жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 
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жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын және 

бағалау өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-

техникалық прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның 

қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді 

мектеп сабақтарының жоспарларын жасау, 

өткізілген сабақты талдау, педагогикалық және 

география ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне 

сәйкес оның құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания 

географии; цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства 

географического образования, процесса обучения 

и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  развитие 

базовых навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, 

применение соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной 

программе ; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые 

методы (проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять 

сбор и интерпретацию информации для 

формирования  суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений, состояния 

научно-технического прогресса;  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGM

O -

3314 

Құрлықтар мен 

мұхиттардың физикалық 

географиясы 

Физическая география 

материков и океанов 

Physical geography of 

continentsand oceans 

ПД 

PS 
В 

КВ 

S 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 

СК2

СК3 

 



способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в 

школе, разработки краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных планов школьных уроков 

географии, анализа проведенного урока, 

изменения его структуры и содержания в 

соответствии с новыми данными педагогической и 

географической наук; 

knowledge and understanding: modern technologies 

of teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the process of training and 

education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and 

abilities in laboratory and research (project) work, 

application of appropriate geographical and 

interdisciplinary knowledge, methods and educational 

technologies in the implementation of educational, 

research and project work of students in the updated 

curriculum; additional lessons and quizzes, sections 

of natural Sciences, using new methods (problematic, 

research, integrative, competent) for understanding 

and application of the evaluation system based on 

criteria 

expression of judgments: to Design and implement 

the pedagogical process at school; to use new 

pedagogical technologies of teaching and evaluation 

criteria in practice; communicative abilities: to collect 

and interpret information for the formation of 

judgments taking into account social, ethical and 

scientific considerations, the state of scientific and 

technological progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective 

and thematic planning of teaching school geography 

course at school, development of short-term, medium-

term and long-term plans of school geography 

lessons, analysis of the lesson, changes in its structure 

and content in accordance with the new data of 

pedagogical and geographical Sciences; 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 



Білім беру бағдарламасы:география-биология 

Образовательная программа:география-биология 

Education program:Geography - biology 

Биологиялық 

Биологический 

Biological 

білу және түсіну:  биологиядағы негізгі 

заңдар мен заңдылықтардың мазмұнын білу; 

болашақ биология мұғалімінің биологиялық 

білім беру жүйесіндегі курстың маңызы мен 

орнын; үш тілдегі негізгі терминдерді; 

генетикалық, жасушалық инженерия, 

өсімдіктердің микроклоналды көбеюінің 

перспективаларын білу.; 

білімдерін қолдану және түсіну:  Қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып, негізгі 

микробиологиялық және биотехнологиялық 

объектілермен жұмыс істеу әдістемесі; 

биология бойынша жаңартылған мазмұнға 

сәйкес типтік және зерттеу міндеттерін шешу 

үшін зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындаудың негізгі іскерліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру; 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, өңдеу, бағалау, оның 

пайдалылығын талдау және орта мектепте 

оқытуда жаңартылған мазмұн бойынша 

міндеттерді шешу үшін боашақта  мақсатты 

қолдану; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат беру, 

диалог және ынтымақтастық негізінде 

топтық жұмыстар жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара қарым-қатынас жасау 

арқылы ақпаратты, идеяларды, мәселелер 

мен шешімдерді беру; 

оқуға қабілеттілігі:Интернет желісінде өз 

бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, 

әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу және 

ауызша хабарламалар, баяндамалар, тезистер, 

рефераттар түрінде ақпарат ұсыну, оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай 

жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды 

жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 
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Ботаника 

Ботаника 

Historicalecology 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

5 
Zoo -

3302 

Зоология 

Зоология 

Zoology 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 



ойлауды көрсету. 

знание и понимание: знать содержание 

основных законов и закономерностей в 

биологии;  особенности и тенденции 

развития современного мира в условиях 

реформ  во всей жизни, значимость и место 

курса в системе биологического образования 

будущего учителя биологии; основные 

термины на трех языках; перспективы 

генетической, клеточной инженерии, 

микроклонального размножения растений; 

применение знаний и понимания: владеть 

биологическими знаниями; проводить 

биологические исследования; выработка 

основных умений и навыков выполнения 

лабораторных и исследовательских 

(проектных) работ для решения типовых и 

исследовательских задач согласно 

обновленному содержанию по биологии. 

выражение суждений:   поиск, отбор, 

систематизация, обработка информации, 

оценка, анализ ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения задач по обновлённому 

содержанию преподавания в средней школе; 

коммуникативные способности:   передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-

практических занятиях в условиях групповых 

работ на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

способности к учебе:    демонстрация 

навыков самостоятельного поиска в сети 

Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в 

учебном процессе, демонстрация 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления 

дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего 



интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: to know the 

content of the basic laws and laws in biology; 

features and trends in the development of the 

modern world in the context of reforms in all 

life, the importance and place of the course in 

the system of biological education of the future 

teacher of biology; basic terms in three 

languages; prospects of genetic, cellular 

engineering, microclonal reproduction of plants; 

application of knowledge and understanding: 

possess biological knowledge; conduct 

biological research; develop basic skills and 

abilities to perform laboratory and research 

(design) work to solve typical and research tasks 

according to the updated content of biology. 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, information processing, 

evaluation, analysis of its usefulness and 

purposeful application in the long term to solve 

problems on the updated content of teaching in 

high school; 

communication skills: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-

practical classes in the conditions of group work 

on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

ability to study: demonstration of skills of 

independent search on the Internet, work with 

scientific, reference, methodical literature and 

analysis and presentation of information in the 

form of oral reports, reports, abstracts, abstracts, 

use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further 

training with a high degree of independence and 

improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Пәнаралық 2 

Междисциплинарн

ый 2 

Interdisciplinary 2 

білу және түсіну: жалпы теориялық сұрақтар 

мен әлем халқын қайта құру ерекшеліктерін, 

еңбек ресурстарының мәселелерін және 

халықты орналастыру ерекшеліктерін білу. 
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Демография және 

этнография негіздерімен 

тұрғындар еографиясы  

География населения с 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 



Гидрологиялық, гляциологиялық және 

гидрохимиялық факторлардың әсерінен жер 

бедері өзгерістері.  

білім мен түсінуді қолдану: әдеби, 

статистикалық және картографиялық көздер 

негізінде объектілерді, құбылыстар мен 

процестерді географиялық талдауды жүргізу; 

практикалық және ғылыми-зерттеу (жобалау) 

жұмысының негізгі дағдылары мен 

іскерліктерін дамыту, жаңартылған оқу 

жоспарында студенттердің оқу, ғылыми-

зерттеу және жобалау жұмыстарын жүзеге 

асыру кезінде тиісті географиялық және 

пәнаралық білімді, әдістер мен білім беру 

технологияларын пайдалану;  студенттің оқу 

жетістіктерін қалыптастырушы және 

жиынтық бағалауға тапсырмалар жасау 

кезінде Bloom-ның таксономиясын біледі 

және пайдаланады; қосымша сабақтар мен 

викториналар, ғылыми жаратылыстану 

пәндерінің бөлімдері, критериалды бағалау 

жүйесін түсіну және қолдану үшін жаңа 

әдістерді (проблемалық, зерттеу, 

интегративті, Құзыретті) қолдану. 

пікір білдіру: логикалық, аналитикалық, 

сыни, тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру; аумақтардың әлеуметтік-

демографиялық ерекшеліктерін анықтай білу, 

студенттерді экономикалық және әлеуметтік 

даму бағдарламаларын жүзеге асыруға 

бағыттау, студенттердің патриоттық-

азаматтық позицияларын қалыптастыру. 

коммуникативтік дағдылар: толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде 

топтық жұмыс жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас арқылы 

ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен 

шешімдерді беру; алынған білімді 

практикада қолдану. 

оқуға қабілеттілігі:Интернетте өз бетінше 

іздеу дағдыларын көрсету; карталармен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу 

дағдысы.жоғары дербестік дәрежесімен әрі 

основами демографии и 

этнографии 

Geography of population 

with the basics of 

demography and 

ethnography 

Exam СК4 

СК5 

  7 

 

MPB -

4204 

Биологияны оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания 

биологии 

Methodology of biology 

teaching 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 
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OG -

4205 

Жалпы гидрология 

Общая гидрология 

General hydrology 
БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 
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GMH -

4206 

Әлемдік шаруашылық 

географиясы 

География мирового 

хозяйства 

The geography of the world 

economy 

БД 

BS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 



қарай оқу және өзінің зияткерлік, мәдени 

және кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни 

ойлауды көрсету 

знание и понимание: знать общие 

теоретические вопросы и особенности 

воспроизводства населения мира, проблемы 

трудовых ресурсов и особенности 

размещения населения. Процессы изменения 

рельефа земли под действием 

гидрологических, гляциологигческих и 

гидрохимических факторов.  

- применение знаний и понимания: составлять 

географический анализ демографических 

явлений, на основе литературных, 

статистических и картографических 

источников, работа с моделями, схемами, 

блок-диаграммами; развитие базовых 

навыков и умений практической и 

исследовательской (проектной) работе, 

применение соответствующих 

географических и междисциплинарных 

знаний, методов и образовательных 

технологий в реализации образовательной, 

исследовательской и проектной работы 

студентов в обновленной учебной 

программе; знает и использует таксономию 

Блума при  составлении заданий для 

формативного и суммативного оценивания 

учебных достижений учащихся; 

дополнительные уроки и викторины, секции 

естественных наук, используя новые методы 

(проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для 

понимания и применения системы оценки на 

основе критериев. 

выражение суждений:  формирование 

навыков логического, аналитического, 

критического, концептуального мышления; 

уметь выделять социально-демографические 

особенности территорий, ориентировать 

студентов для реализации экономических и 

социальных программ развития, формировать 

патриотические гражданские позиции 



студентов. 

коммуникативные способности:  передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-

практических занятиях в условиях групповых 

работ на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; использовать полученные 

знания на практике.   

способности к учебе:   демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети Интернет; 

иметь навыки работы с картами и 

статистическими источниками.демонстрация 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления 

дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня 

knowledge and understanding: to know the 

General theoretical issues and specific features 

of reproduction of the population of the world, 

the problems of labor resources and features of 

the host population. 

application of knowledge and understanding: to 

make a geographical analysis of objects, 

phenomena and processes on the basis of 

literary, statistical and cartographic sources; 

development of basic skills and abilities of 

practical and research (project) work, the use of 

appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational 

technologies in the implementation of 

educational, research and project work of 

students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of the natural 

Sciences, using new methods (problematic, 

research, integrative, competent) to understand 

and apply the criteria-based assessment system. 

expression of judgments: formation of skills of 

logical, analytical, critical, conceptual thinking; 

to be able to allocate social and demographic 

features of territories, to Orient students for 

implementation of economic and social 



programs of development, to form Patriotic civil 

positions of students. 

communication skills: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-

practical classes in the conditions of group work 

on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; use the knowledge in practice. 

ability to study: demonstration of self-searching 

skills on the Internet; have skills in working with 

maps and statistical sources.demonstration of 

logical, analytical, abstract, critical thinking for 

further training with a high degree of 

independence and improve their intellectual, 

cultural and professional level 

Геоинформатика 

және табиғатты 

қорғау 

Геоинформатика и 

природопользовани

е 

Geoinformatics and 

natyre management 

білу және түсіну: мектеп курсында 

Географияны және жаратылыстану, 

фактілерді, құбылыстарды, негізгі 

ұғымдарды, заңдылықтарды және 

қағидаларды, зерделенетін объектілердің 

логикасын, жаңа бағдарлама бойынша 

табиғаттану мазмұнын және әдістемелік 

аспектілерін білу.; 

білу мен түсінуді қолдану: Геоинформатика, 

геожүйелер, техногенез мен геожүйе және т.б. 

арасындағы байланысты теориялық 

анықтауды беру; геожүйелер 

компоненттерінің арасындағы байланыстың 

бұзылуын анықтау және оларға ықпал ету 

шараларын білу; геожүйеде деструкция 

деңгейін белгілеу; аумақтың толық 

физикалық-географиялық сипаттамасын беру, 

картада барлық табиғат пайдалану 

объектілерінің орналасқан жерін көрсету. 

география бойынша жаңартылған мазмұнға 

сәйкес зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындау, типтік және зерттеу 

есептерін шешудің негізгі іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пікір білдіру: аргументтерді ұсыну және 

қорғау арқылы мектеп курсында 

геоиформатика және табиғатты пайдалану 

мәліметтерін жинау, талдау, жалпылау және 

түсіндіру. 

6 10 

7 

PP -4308 

Табиғатты пайдалану 

Природопользование 

Nature management 

ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
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ПД 

PS 
С 

КВ 

SC 
3 

Емти

хан 

Экза

мен 
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коммуникативтік қабілеттер: толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде шағын 

топтағы жұмыс жағдайында практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара 

іс-қимыл жасау жолымен ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен шешімдерді беру; 

оқу қабілеті:, ғылыми, анықтамалық, 

әдістемелік әдебиетпен жұмыс жасау 

карталармен және статистикалық көздермен 

жұмыс істеу; зертханалық жабдықтармен 

жұмыс істеу; ауызша хабарламалар, 

баяндамалар, тезистер, рефераттар, 

мәліметтер мен материалдарды оқу 

процесінде пайдалану түрінде ақпаратты 

талдау және ұсыну. 

знание и понимание: Знать цели и задачи, 

методов, достижений, содержание 

природоведения по обновленной программе  

и методические аспекты изучения в 

школьном курсе географии и естествознание; 

фактов и явлений, основных понятий, 

закономерностей и принципов, логики 

изучаемых объектов;  

применение знаний и понимания:  умение 

применять инновационные технологии и 

методы обучения; знать формирование 

методов обучения географии, пользоваться 

научными положениями географической 

науки, стандартами, учебными программами;  

- умение составлять модели на основе 

данных ГИС, знать методы составления карт; 

- использование различных данных ГИС 

в качестве  графиков. таблично-

текстовых форм, опорных рисунков; 

умение делать отбор, анализ, сравнение в 

процессе работы с ГИС; 

- умение анализировать управленческую 

деятельность по решению природных и 

социальных проблем;  
устанавливать нарушение связи между 

компонентами геосистем и знать меры 

воздействия на них; устанавливать уровень 

деструкции в геосистеме; давать полную 



физико-географическую характеристику 

территории, показывать на карте 

местонахождение всех объектов 

природопользования.  выработка основных 

умений и навыков выполнения лабораторных 

и исследовательских (проектных) работ, 

решения типовых и исследовательских задач 

согласно обновленному содержанию по 

географии. 

Выражение суждений:  осуществлять сбор, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

данные геоиформатики и 

природопользования  в школьном курсе 

путем выдвижения и защиты аргументов.   

коммуникативные способности:  передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного 

взаимодействия на практических занятиях в 

условиях работы в малой группе на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  , работы с научной,  

справочной, методической  литературой  

навыки работы с картами и статистическими 

источниками; работы с лабораторным 

оборудованием;  анализ и представления 

информации в виде устных сообщений, 

докладов, тезисов, рефератов,  использования 

сведений и материалов в учебном процессе.  

knowledge and understanding: to Know the 

goals and objectives, methods, achievements, 

content of natural science on the updated 

program and methodological aspects of the 

study in the school course of geography and 

natural science; facts and phenomena, basic 

concepts, laws and principles, the logic of the 

studied objects; 

application of knowledge and understanding: to 

give theoretical definitions of Geoinformatics, 

geosystems, the relationship between 

technogenesis and geosystem, etc.; to establish a 

violation of the relationship between the 

components of geosystems and know the impact 

on them; to establish the level of destruction in 

the geosystem; to give a complete physical and 



geographical characteristics of the territory, to 

show on the map the location of all objects of 

nature. development of basic skills and abilities 

to perform laboratory and research (design) 

works, solving typical and research tasks 

according to the updated content on geography. 

Expression of opinions: to collect, analyze, 

summarize and interpret data on geo-Informatics 

and environmental management in the school 

course by advancing and defending arguments. 

communication skills: transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in practical classes in 

a small group on the basis of tolerance, dialogue 

and cooperation; 

ability to study:, work with scientific, reference, 

methodical literature skills of working with 

maps and statistical sources; work with 

laboratory equipment; analysis and presentation 

of information in the form of oral reports, 

reports, abstracts, use of information and 

materials in the educational process. 

Білім беру бағдарламасы:география және жаратылыстану 

Образовательная программа:география и естествознание 

Educationprogram:Geography and Naturalhistory 

 

Пәнаралық 2 

Междисциплинарн

ый 2 

Interdisciplinary 2 

білу және түсіну: географиялық 

атаулардың теориялық жағдайын, 

семантикасын, этимологиясын және 

этиологиясын, сондай-ақ жаңартылған 

бағдарлама бойынша бөлімнің 

әдістемелік аспектілерін білу; 

топонимдердің шығу тегін және 

оларды жіктеу үшін негіздерді түсіну; 

білім мен түсінуді қолдану: 

топонимдердің генезисі, олардың 

тарихи, лингвистикалық және 

географиялық негізі туралы білімді 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, 

дұрыс қолдана білу, жобалау 

жұмыстарын құрастыруда білімді 

қолдану; зертханалық және зерттеу 

жұмыстарын жүргізуде негізгі біліктер 
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мен дағдыларды қалыптастыру; сызба 

құралдарымен практикалық жұмыс 

істеу дағдысының болуы; 

білдіру пікірлерді: 

топонимдердің мазмұнын бұрмалау, 

дұрыс жазу және айтылу мәселелеріне 

жұртшылықтың назарын аударудың 

коммуникативтік қабілеттерін 

қалыптастыру, жаңартылған оқу 

процесінде патриотизмді қолдау және 

ынтымақтастықты дамыту мақсатында 

географиялық объектілердің 

зерттелмеген атын өзгертуді 

әуестендіру қауіптілігі туралы халыққа 

дәлелді түсіндіре білуді қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: кіші және 

үлкен топтарда жұмыс істеу арқылы 

топонимдердің мазмұны мен тарихын 

бағдарлай білуді қалыптастыру, 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл арқылы географиялық 

атаулардың әлеуметтік-маңызды 

мысалдарын қорғай білуді 

қалыптастыру; этиологияны сақтау 

идеяларын дамыту кезінде төзімділікті 

қалыптастыру және ғылыми мақсатта 

атаулардың этимологиясын 

қалыптастыру.; 

оқуға қабілеті: сандық карталарды өз 

бетінше құрастыру, қажетті ақпаратты 

жинау және өңдеуді жүзеге асыру 

дағдыларын үйрету; қажетті 

экономикалық-географиялық 

ақпаратты іздеу, интернет-

ресурстарды, ғылыми анықтамалық, 

әдістемелік әдебиетті қолдана отырып, 

сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту, ойлау қызметінің 

аналитикалық және синтетикалық 

дағдыларын қалыптастыру және 

дамыту мақсатында топонимдердің 

шығу тегіне, мазмұнына және дамуына 

талдау жасау. 

алынған білімдерді кәсіби мәселелерді 



шешу үшін қолдануға, білім берудің 

жаңартылған мазмұнын қамтамасыз 

етуде географияны оқытудың заманауи 

әдістері мен тәсілдерін игеру; қағаз 

және электронды карталарды, 

статистикалық мәліметтерді, ГАЖ 

және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар арқылы алынған соңғы 

географиялық ақпараттарды қолдану 

негізінде жүргізілген сабақтарға 

талдай жасай білу.   

 

знание и понимание: знать 

теоретические положения, семантику, 

этимологию и этиологию 

географических названий, а также 

методические аспекты раздела по 

обновлённой программе; понимать 

происхождение топонимов и 

основания для их классификации; 

применение знаний и понимания: 

уметь правильно применять знания о 

генезисе топонимов, их исторической, 

лингвистической и географической 

основе, используя информационно-

комуникационные технологии, 

применять знания при составлении 

проектных работ; выработать 

основные умения и навыки при 

проведении лабораторных и 

исследовательских работ; иметь 

навыки практической работы с 

чертежными инструментами; 

выражение суждений: 

выработать коммуникативные 

способности привлечения внимания 

общественности к вопросам искажения  

содержания, правописания и 

произношения топонимов,  

сформировать в обновлённом учебном 

процессе умение аргументированно 

объяснять населению об излишествах 

и опасности увлечения ненаучного 

переименования географических 



объектов с целью поддержания 

патриотизма и развития 

сотрудничесва; 

коммуникативные способности: 

формирование умения 

ориентироваться в содержании и 

истории топонимов посредством 

работы в малых и больших группах, 

умения защитить социально-значимые 

примеры географических названий 

путём социально-коммуникативного 

взаимодействия; привитие  

толерантности при развитии идей 

сохранения этиологии и этимологию 

названий в научных целях; 

- способности к учебе:    привитие 

навыков самостоятельного 

составления цифровых карт, 

осуществления сбора и обработки 

необходимой информации; умения 

проводить поиск необходимой 

экономико-географической 

информации, составление анализа 

происхождения, содержания и 

развития топонимов, используя 

Интернет-ресурсы, научную 

справочную, методическую литературу 

с целью формирования и развития 

навыков критического мышления, 

аналитических и синтетических 

навыков мыслительной деятельности. 

владеть современными  приемами и 

методами преподавания географии, 

отвечающим требованиям 

обновленного содержания 

образования; уметь планировать  

проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, 

статистических данных, новейшей 

географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и 

информационно-коммуникативных-

технологий; 
knowledge and understanding: to know 



the theoretical positions, semantics, 

etymology and etiology of geographical 

names, as well as methodological aspects 

of the section on the updated program; to 

understand the origin of place names and 

the basis for their classification; 

application of knowledge and 

understanding: to be able to correctly 

apply knowledge about the Genesis of 

place names, their historical, linguistic 

and geographical basis, using information 

and communication technologies, to 

apply knowledge in the preparation of 

design work; to develop basic skills in 

laboratory and research work; to have 

skills of practical work with drawing 

tools; 

expression of judgments: 

to develop communicative abilities to 

attract public attention to the issues of 

distortion of content, spelling and 

pronunciation of place names, to form in 

the updated educational process the 

ability to explain to the public about the 

excesses and dangers of non-scientific 

renaming of geographical objects in order 

to maintain patriotism and develop 

cooperation; 

communication skills: formation of the 

ability to navigate the content and history 

of place names through work in small and 

large groups, the ability to protect socially 

significant examples of geographical 

names through social and communicative 

interaction; instilling tolerance in the 

development of ideas of conservation of 

etiology and etymology of names for 

scientific purposes; 

ability to study: instilling skills of self-

preparation of digital maps, the collection 

and processing of necessary information; 

the ability to search for the necessary 

economic and geographical information, 

the analysis of the origin, content and 



development of place names, using 

Internet resources, scientific reference, 

methodological literature in order to form 

and develop critical thinking skills, 

analytical and synthetic skills of mental 

activity. 

Жалпы 

географиялық 

Общегеографическ

ий 

The general 

geographic 

білу және түсіну: халықтың 

географиясының жаңартылған 

бағдарламасы бойынша бөлімінің 

мазмұны және мектеп курсында 

география және жаратылыстану 

пәндерін оқытудың әдістемелік 

аспектілері; жалпы теориялық 

сұрақтар мен әлем халқын қайта 

қалпына келтірудің ерекшеліктерін, 

еңбек ресурстарының мәселелерін 

және халықты орналастыру 

ерекшеліктерін білу. 

білу мен түсінуді қолдану: әдеби, 

статистикалық және картографиялық 

көздер негізінде объектілерді, 

құбылыстар мен процестерді 

географиялық талдауды құру. 

география бойынша жаңартылған 

мазмұнға сәйкес практикалық және 

зерттеу (жобалау) жұмыстарын 

орындаудың негізгі дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастыру. 

пікір білдіру: дәлелдерді ұсыну және 

қорғау арқылы аумақтың негізгі 

әлеуметтік-демографиялық 

ерекшеліктері туралы деректерді 

талдау, қорыту және түсіндіру; 

студенттерді экономикалық және 

әлеуметтік даму бағдарламаларын 

жүзеге асыру үшін бағыттау, 

студенттердің патриоттық азаматтық 

ұстанымдарын қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеттер: 

толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде шағын топта 

жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау 
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жолымен ақпаратты, идеяларды, 

проблемалар мен шешімдерді беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз 

бетінше іздеу дағдыларын көрсету ; 

карталармен және статистикалық 

көздермен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание:  цели и задач, 

методов, достижений, содержание 

раздела географии населения по 

обновленной программе  и 

методические аспекты изучения в 

школьном курсе географии и 

естествознание;знать общие 

теоретические вопросы и особенности 

воспроизводства населения мира, 

проблемы трудовых ресурсов и 

особенности размещения населения.  

применение знаний и понимания: 

составлять географический анализ 

объектов, явлений и процессов на 

основе литературных, статистических 

и картографических источников.  

выработка основных умений и навыков 

выполнения практических и 

исследовательских (проектных) работ, 

согласно обновленному содержанию 

по географии. 

выражение суждений: анализировать, 

обобщать и интерпретировать данные 

об основных   социально-

демографических особенностях 

территорий путем выдвижения и 

защиты аргументов; ориентировать 

студентов для реализации 

экономических и социальных 

программ развития, формировать 

патриотические гражданские позиции 

студентов. 

коммуникативные способности:   

передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях 

в условиях работы в малой группе на 



основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

способности к учебе:  демонстрация 

навыков самостоятельного поиска в 

сети Интернет ; иметь навыки работы с 

картами и статистическими 

источниками. 

knowledge and understanding of: aims 

and objectives, methods, achievements, 

the substance of the section of geography 

of the population according to the 

updated programme and methodological 

aspects of the study in the school course 

of geography and natural science;to know 

the General theoretical issues and specific 

features of reproduction of the population 

of the world, the problems of labor 

resources and features of the host 

population. 

application of knowledge and 

understanding: to make a geographical 

analysis of objects, phenomena and 

processes on the basis of literary, 

statistical and cartographic sources. 

development of basic skills and abilities 

to perform practical and research (design) 

work, according to the updated content on 

geography. 

expression of judgments: to analyze, 

generalize and interpret data on the main 

socio-demographic features of the 

territories by advancing and defending 

arguments; to Orient students to 

implement economic and social 

development programs, to form Patriotic 

civil positions of students. 

communication skills: transfer of 

information, ideas, problems and 

solutions through social and 

communicative interaction in laboratory 

and practical classes in a small group on 

the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

ability to study: demonstration of self-



searching skills on the Internet ; have 

skills in working with maps and statistical 

sources. 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Naturalhistory 

білу және түсіну: мақсат-міндеттерін, 

әдістерін, даму тарихын, география 

ғылымдарындағы орынын, болашақ 

мұғалімді дайындау жүйесіндегі 

орынын; фактілер мен тұжырымдарды, 

негізгі түсініктер мен заңдылықтар мен 

қағидаларды, зерттеу объектілерінің 

логикасын, жалпы теориялық 

мәселелері, ерекшеліктері, 

географиясы, қазіргі әлемнің 

проблемалары және гидрология 

кафедрасы ерекшеліктері 

жаратылыстану. 

білімдерін қолдану және түсіну: 

практикалық және ғылыми-зерттеу 

(жобалық) жұмыстарды орындауда 

базалық дағдылар мен дағдыларды 

дамыту, тиісті географиялық және 

пәнаралық білім, әдістер мен білім 

беру технологияларын, мектеп 

курстарында жаңартылған бағдарлама 

бойынша білім алушылардың оқу, 

ғылыми-зерттеу, жобалық 

жұмыстарын жүргізуде қолдану; 

факультативті сабақтар мен 

үйірмелерде, жаратылыстану пәнінің 

бөлімдерінен жаңа тәсілдермен 

(проблемалық, зерттеушілік, интегративті, 

компетентті) тапсырмалар құрап, 

критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолданады;  географиялық талдау 

объектілердің, құбылыстар мен 

процестердің негізінде әдеби, 

статистикалық және картографиялық 

көздерді қолданады. 

Пікір білдіру:  логикалық, 

аналитикалық, критикалық, 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру: географиялық, 

пәнаралық білімдерімен дағдыларды, 

әдістерді және судың экологиялық 
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жағдайын және антропогендік 

факторлардың әсерін бағалаудағы 

ақпаратты ұсынудың әртүрлі әдістерін 

қолдана отырып дәлелдерді қорғау 

және көтермелеу жолымен алынған 

мәліметтерді талдау, түсіндіру және 

қорыту барысында жаратылыстану  

ғылымдарының бүгінгі күнгі 

өзектілігін қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті:  

толеранттылық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде топтық 

(командамен) әлеуметтік және 

коммуникативтік өзара әрекеттесу 

арқылы ақпарат, идеялар, проблемалар 

мен шешімдерді беру, алған теориялық 

білімдерін тәжірибеде қолдану. 

Оқуға қабілеттілігі: : жоғары 

тәуелсіздік дәрежесі бар әрі қарайғы 

білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, 

сыни және тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын көрсету және олардың 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін жоғарылату. Карталар және 

статистикалық көздері арқылы 

сараптама жасай алуы. 

знать и понимать: цели-задачи, 

методы, историю развития, место в 

географических науках, в системе 

подготовки будущего учителя;  факты 

и выводы о современном мире, 

Основные понятия и закономерности и 

принципы, логику объектов 

исследования, общие теоретические 

проблемы современного мира. 

применение и понимание знаний: 

развитие базовых навыков и навыков 

выполнения практических и научно-

исследовательских (проектных) работ, 

применение соответствующих 

географических и междисциплинарных 

знаний, методов и образовательных 

технологий, в проведении учебной, 



научно-исследовательской, проектной 

работы обучающихся по обновленной 

программе на школьных курсах; 

формирование и применение на 

факультативных занятиях и кружках 

заданий новыми способами 

(проблемными, исследовательскими, 

интегративными, компетентными) из 

разделов естествознания и понимание 

системы критериального оценивания.; 

географический анализ использует 

литературные, статистические и 

картографические источники на основе 

объектов, явлений и процессов. 

Выражение мнения: формирование 

навыков логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления: формирование навыков 

географических, междисциплинарных 

знаний, навыков, методов и 

актуальности естественных наук в 

процессе анализа, интерпретации и 

обобщения данных, полученных путем 

поощрения и защиты доказательств с 

применением различных методов 

представления информации в оценке 

экологического состояния воды и 

влияния антропогенных факторов. 

коммуникативные способности: 

передача информации, идей, проблем и 

решений посредством группового 

(командного) социального и 

коммуникативного взаимодействия на 

основе толерантности, диалога и 

сотрудничества, применение 

полученных теоретических знаний на 

практике. 

Способность к обучению: 

демонстрировать навыки логического, 

аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального 

мышления для осуществления 

дальнейшего образования с высокой 

степенью независимости и повысить 



их интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный 

уровень. Умение анализировать с 

помощью карт и статистических 

источников. 

to know and understand: goals-tasks, 

methods, history of development, place in 

geographical Sciences, place in the 

system of training of future teachers; facts 

and conclusions, Basic concepts and laws 

and principles, logic of objects of 

research, General theoretical problems, 

features, geography, problems of the 

modern world and features of the 

Department of hydrology natural science. 

application and understanding of 

knowledge: the development of basic 

skills and skills of practical and research 

(design) works, the use of appropriate 

geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational 

technologies, in the conduct of 

educational, research, project work of 

students on the updated program at school 

courses; the formation and application of 

optional classes and circles of tasks in 

new ways (problem, research, integrative, 

competent) from the sections of natural 

science and understanding the system of 

criteria-based assessment.; geographical 

analysis uses literary, statistical and 

cartographic sources based on objects, 

phenomena and processes. 

Expression: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking: 

the skills of geographical, 

interdisciplinary knowledge, skills, 

methods, and relevance of the natural 

Sciences in the process of analysis, 

interpretation and generalization of data 

obtained through the promotion and 

protection of evidence using various 

methods of presentation of information in 

the assessment of the ecological status of 



the water and of the influence of 

anthropogenic factors. 

communication skills: transfer of 

information, ideas, problems and 

solutions through group (team) social and 

communicative interaction based on 

tolerance, dialogue and cooperation, the 

application of theoretical knowledge in 

practice. 

Learning ability: demonstrate logical, 

analytical, abstract, critical and 

conceptual thinking skills to pursue 

further education with a high degree of 

independence and enhance their 

intellectual, cultural, and professional 

level. Ability to analyze using maps and 

statistical sources. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyondqualification 

 

Аксиологиялық 

Аксиологический 

Axiological 

Білу және түсіну:- этикалық және құқықтық 

нормаларды; қазіргі экономикалық теорияларды, 

мәдениеттану материалдарын және негізгі әлемдік 

діндерді (олардың догматтары, культы, қасиетті 

кітаптар)туризм және өлкетанудың теориялық 

негіздері, туризм және өлкетану түрлері мен 

формалары, 

білу мен түсінікті қолдану: туризмді 

талдау,бағалау,әзірлеу және жақсарту бойынша 

алынған білім мен түсініктерді қолдана білу. 

Пікір білдіру: дәлелдерді кәсіби тұжырымдау 

және ұйым қызметінің сәйкестік немесе 

сәйкессіздік мәселелерін шешу. 

коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және 

негіздеу; толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде кіші топта жұмыс істеу 

жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл 

жасау арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру.; 

оқуға қабілеті: білім беру үдерісінде әртүрлі 
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ресурстарды, оның ішінде басқа оқу пәндерінің 

әлеуетін пайдалану.оқу процесінде мәліметтер 

мен материалдарды қолдану, жоғары дербестік 

дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

знание и понимание:- этических и правовых норм; 

существующих экономических теорий, 

культуроведческого материала и основных 

мировых религий (их догматы, культ, священные 

книги)теоретические основы туризма и 

краеведения, виды и формы туризма и 

краеведения,  

применение знаний и понимания: уметь 

применять полученные знания и понимание по 

анализу,оценке,разработке и улучшению туризма. 

Выражение суждений: профессионально 

формулировать аргументы и решать проблемы 

соответствия или несоответствия деятельности 

организации. 

коммуникативные способности:  уметь выражать 

и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем 

и решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов.использования сведений и материалов 

в учебном процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности 

и повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding of: - ethical and legal 

norms; existing economic theories, cultural material 

and major world religions (their dogmas, cult, sacred 

books)theoretical foundations of tourism and local 



lore, types and forms of tourism and local lore, 

application of knowledge and understanding: to be 

able to apply the knowledge and understanding 

gained in the analysis,evaluation,development and 

improvement of tourism. 

Expression of opinions: professionally formulate 

arguments and solve problems of conformity or non-

conformity of the organization's activities. 

communication skills: to be able to Express and 

justify their position on issues related to the main 

problems of religious studies, local history, anti-

corruption and technology; transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

academic ability: use a variety of resources in the 

educational process, including the potential of other 

academic subjects.use of information and materials in 

the educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further 

training with a high degree of independence and 

improve their intellectual, cultural and professional 

level 

Іс тәжірбие модулі 

Модули практики 

Modules of practice 

 

Білу және түсіну:- Ғылымның негізгі 

функциялары жүйесін, оларды зерттеу 

объектілерін, терминологияны, географиялық 

ғылымның әдістемесі мен әдіснамасын білу және 

түсіну. 

білімді қолдану және түсіну: география саласында 

өзіндік зерттеулер жүргізу, Географиялық 

зерттеулер әдіснамасын меңгеру; 

пікір білдіру: кәсіби міндеттерді шешу үшін 

алынған білім. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: алынған 

білімді кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану. 

Коммуникативтік қабілеттер: нақты өмірлік 

жағдайларда өз міндеттерін шешу үшін ауызша 

және жазбаша коммуникацияның әртүрлі 

құралдарын пайдалану, жалпы нәтиже алу үшін 

адамдармен адамдар тобында қарым-қатынас құру 

этикет нормаларына сәйкес өз көзқарасын білдіру. 
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Teaching practice 

(continuous) 

 В  1 



Оқыту тәсілін таңдау жоспарланған нәтижелердің 

сипатына байланысты болуы тиіс. Сабақтың 

нәтижесі-оқушыларды өз бетімен білім алуға, 

өзін-өзі жетілдіруге бағыттайтын білім, білік және 

дағды. 

оқуға қабілеті: Пәннің жаңартылған оқу 

бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын 

қолдану, қазіргі заманғы мұғалімге қажетті 

практикалық дағдыларды меңгерудің үздіксіздігі 

мен бірізділігін қамтамасыз етпейді. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу 

үшін қолдануға, білім берудің жаңартылған 

мазмұнын қамтамасыз етуде географияны 

оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін игеру; 

қағаз және электронды карталарды, 

статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы алынған соңғы географиялық 

ақпараттарды қолдану негізінде жүргізілген 

сабақтарға талдай жасай білу.   

 

Знание и понимание систем  основных функции 

наук, объекты их изучения, терминологию, 

методику и методологию географических наук. 

применение знаний и понимание:  проводить 

самостоятельные исследования в области 

географии, владеть методологией географических 

исследований;  

выражение  суждений:  полученных знания для 

решения профессиональных задач. 

умения в области общения:  применять 

полученные знания для решения 

профессиональных задач. 

Коммуникативные способности: использовать 

разнообразные средства устной и письменной 

коммуникации для решения своих задач в 

конкретных жизненных ситуаций, выражать свою 

точку зрения, в соответствии с нормами этикета 

строить коммуникацию в группе людей с людьми 

для получения общего результата. Выбор способа 

обучения характером планированных результатов.  

Способности к учебе применение навыков работы 

с обновленной учебной программой   предмета, не 

обеспечивает непрерывность  и 

3,4 

PrP 
Психологиялық-

педагогикалық практика 

(үздіксіз)  

Психолого-педагогическая 

практика (непрерывная)  

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

 В  2 

5,6 

 

 

 

 

 

PrP 

Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық практикасы 

(үздіксіз)  

Учебно-воспитательная 

педагогическая практика 

(непрерывная)  

Training and educational 

teaching practice 

(continuous) 

 В  4 



последовательность освоения практических 

навыков, необходимых современному учителю  

владеть современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим 

требованиям обновленного содержания 

образования; уметь планировать  проведение 

урока, с использованием бумажных и 

электронных карт, статистических данных, 

новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of systems of basic 

functions of Sciences, objects of their study, 

terminology, methodology and methodology of 

geographical Sciences; 

application of knowledge and understanding: to apply 

the acquired knowledge in the course of professional 

(pedagogical practice) and work at school 

expression of judgments: knowledge gained to solve 

professional problems. 

learning skills or learning abilities: working with 

different sources of information, instruments, maps, 

etc. 

.communication skills: apply the knowledge gained 

during the professional (pedagogical practice) and 

work at school. 

Communication skills: use a variety of means of oral 

and written communication to solve their problems in 

specific situations, to Express their point of view, in 

accordance with the rules of etiquette to build 

communication in a group of people with people to 

get the overall result. The choice of method of 

training should be determined by the nature of the 

planned results. The results of the lesson is the 

knowledge and skills that guide students to 

independent education, self-improvement. 

Application of skills of work with the updated 

curriculum of a subject, does not provide continuity 

and sequence of development of the practical skills 

necessary for the modern teacher 

Қосымша модуль 

Дополнительный 

модуль 

Extra module 

Оқыту мен оқытудағы инновациялық тәсілдер, 

педагогикалық қызмет теориясы, іскерліктері мен 

дағдылары; 

білімді қолдану және түсіну: алған білімді кәсіби 

13 22 5 

 

 

 

IPO 

Оқыту мен оқудағы 

инновациялықбағыттар 

Инновационные подходы в 

преподавании обучении 

 
В 

 
3 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 



(педагогикалық практикадан) өту және мектепте 

жұмыс істеу кезінде қолдану. 

пікір білдіру: өткізілген сабақты талдай білу, 

педагогикалық жаңа мәліметтерге сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; оқушылардың 

ойлау қабілетін және танымдық дербестігін 

дамытуды қамтамасыз ету. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: 

қоғамдық және мәдени контекстердің барлық 

алуан түрлерінде лингвистикалық сәйкес және 

шығармашылық түрде өзара әрекет ету; 

Коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және 

негіздеу; толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде кіші топта жұмыс істеу 

жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл 

жасау арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру. 

 оқуға қабілеті: оқыту дағдылары немесе оқуға 

қабілеттілік: түсініктерді, ойларды, сезімдерді, 

фактілер мен пікірлерді түсіну, білдіру және 

түсіндіру. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу 

үшін қолдануға, білім берудің жаңартылған 

мазмұнын қамтамасыз етуде географияны 

оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін игеру; 

қағаз және электронды карталарды, 

статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы алынған соңғы географиялық 

ақпараттарды қолдану негізінде жүргізілген 

сабақтарға талдай жасай білу.   

 

Знание и понимание системы Инновационные 

подходы в преподавании и обучении, теорию, 

умения и навыки педагогической деятельности;  

применение знаний и понимание: применять 

полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

применение знаний и понимание:  применять 

Innovative approaches in 

teaching and learning 

СК4 

СК5 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

1-4 

FK Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physicaltraining 
 

B 

 

 8 

1 

OIK Ақпараттық мәдениет 

негіздері 

Основы информационной 

культуры 

Fundamentals of Information 

Culture 

 
В 

 
1 

4 

MOS 

Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні  

Модернизация 

общественного сознания  

Modernization of the public 

consciousness 

 В  2 



полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

выражение  суждений:  понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения. 

умения в области общения: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

Коммуникативные способности: уметь выражать 

и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем 

и решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества 

Способности к учебе навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения. 

владеть современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим 

требованиям обновленного содержания 

образования; уметь планировать  проведение 

урока, с использованием бумажных и 

электронных карт, статистических данных, 

новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of the system 

Innovative approaches in teaching and learning, 

theory, skills and pedagogical activity;  

application of knowledge and understanding: apply 

the knowledge gained during the professional 

(pedagogical practice) and work at school. 

application of knowledge and understanding: apply 

the knowledge gained during the professional 

(pedagogical practice) and work at school. 

expression of judgments: understand, Express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts, and 

opinions. 



ability to communicate: to interact linguistically 

appropriately and creatively in the diversity of 

societal and cultural contexts; 

Communication skills: to be able to Express and 

justify their position on issues related to the main 

problems of religious studies, local history, anti-

corruption and technology; transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation 

Learning skills or learning abilities: to understand, 

Express, and interpret concepts, thoughts, feelings, 

facts, and opinions. 

 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Module offinal 

examination (MFE) 

Білу және түсіну жүйесінің мәні, негізгі 

функциялары ғылымдар, объектілер, оларды 

зерделеу, терминологияны, әдістемесін және 

әдіснамасын географиялық ғылымдар 

білімдерін қолдану және түсіну: алған білімдерін 

кәсіби тапсырмаларды шешу үшін. 

ойлауды қалыптастыру: түрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу, аспаптар, карталар және т. б. 

алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу үшін 

қолдануға, білім берудің жаңартылған мазмұнын 

қамтамасыз етуде географияны оқытудың 

заманауи әдістері мен тәсілдерін игеру; қағаз және 

электронды карталарды, статистикалық 

мәліметтерді, ГАЖ және ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар арқылы 

алынған соңғы географиялық ақпараттарды 

қолдану негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Пікір білдіру: іскерліктер қарым-қатынас 

саласында: түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, 

аспаптар, карталар және т. б. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: білімді 

құрылымдау, ситуативно-барабар актуализации 

знаний, кеңейту, өсім жинақталған білімді; 

коммуникативтік қабілеттер: практикалық 

тәжірибеде алынған теориялық білімдерін 

тереңдетіп одан ары бекітіп оқу-әдістемелік 

жұмыстарда білімдерін пайдалана білу. 

3 12 

8 

 Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен 

по специальности 

State examinationin the 

specialty 

 

B 

  
1 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

8 

 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе екі бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных экзаменов 

по двум профилирующим 

дисциплинам 

Writing and defence of 

diploma work (project) or 

handing over of state 

examinations on two 

profiling disciplines 

 
В 

 
2 



оқуға қабілеті:   дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру 

ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірлер. 

Знание и понимание системы сущности, основные 

функции географических наук, объекты их 

изучения, терминологию, методику и 

методологию географических наук 

применение знаний и понимание:  применять 

полученные знания для решения 

профессиональных задач, владеть современными  

приемами и методами преподавания географии, 

отвечающим требованиям обновленного 

содержания образования; уметь планировать  

проведение урока, с использованием бумажных и 

электронных карт, статистических данных, 

новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий.  

Выражение суждений: умения в области общения: 

работы с различными источниками информации, 

приборами, картами и т.д. 

навыки обучения или способности к учебе: 

структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

 

умения в области общения: навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения.  

Knowledge and understanding of the system of 

essence, the main functions of  Sciences, the objects 

of their study, terminology, methodology and 

methodology of geographical Sciences 

application of knowledge and understanding: apply 

the acquired knowledge to solve professional 

problems. 

The expression of judgments: skills in the field of 

communication: work with various sources of 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information, instruments, maps, etc. learning skills or 

ability to learn: the structuring of knowledge, 

situational-adequate knowledge updating, expansion, 

increment of accumulated knowledge; 

communicative abilities: working with different 

sources of information, devices, maps, etc. 

learning skills or abilities to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate updating of 

knowledge, expansion, increment of accumulated 

knowledge;  

ability to study: forming judgments, working with 

various sources of information, devices, maps, etc. 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Коммуникативный 1 

Коммуникативтік 1 

Kom1 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Хан Г.О., Келгембаева Б.Б. 

Хан Г.О., Келгембаева Б.Б. 

Khan G. O., Kelgembaeva B.B. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, В1) 

1 тмс - Шетел тілі (мектеп курсы) 

Үшін 2 сем - Шет тілі (А1 деңгейі) 

Мектептегі қазақ тілі курсы (деңгей АІ, А2, В1) 

For 1 SEM-Foreign language (school course) 

For 2 SEM-Foreign language (level A1) 

School course of the Kazakh language (level AI, A2, B1) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Иностранный язык (ООД ОК) 

Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Шет тілі (ООД ОК) 

Қазақ (орыс) тілі (ООД ОК) 

Foreign language (OOD OK) 

Kazakh (Russian) language (OOD OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті 

көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және 

көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз ойын және 

пікірін тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл лингвистически 

тиісті түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан 

қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген; 



дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, 

білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірін ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, 

жазу). 

знать и понимать казахский (русский), иностранный язык в 

объеме, необходимом для возможности получения 

информации из отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками 

публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и 

в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign language to 

the extent necessary to be able to obtain information from 

domestic and foreign sources; 

application of knowledge and understanding: to be skilled in 

public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts 

and opinions in interpersonal and business communication in 

Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact appropriately and 

creatively in a variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, reading, writing). 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және қорытынды 

бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing the final 

control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

McCarter, Sam. Ready for IELTS [Текст]  : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 

208 p. 5 

 Основы казахской терминологии [Текст] / Ө. Айтбайұлы. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с. : 

4. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР 

білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші 

бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15 

Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық 



мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 

100 

Фромкин, Виктория.  

Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:87 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), МПК(1), Ф7(1), 

Ф6(2), Ф1(75). 

Murphy, R. Essential Grammar in Use [Text] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, [2017]. - - 

208 p. 5 

3. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: 

Abzal-Ay, 2014. - 384 p. : 

4. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim 

Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC take 

jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - 

Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen 

5. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social 

organization barely mamanged oiten orys TLD taptara aralen 

excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. - 

100 

Murphy, R. Essential Grammar in Use [Text] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, [2017]. - - 

208 p. 5 

3. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: 

Abzal-Ay, 2014. - 384 p. : 

4. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim 

Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC take 

jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - 

Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen 

5. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social 

organization barely mamanged oiten orys TLD taptara aralen 

excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. – 

100 

6. Frumkin, Victoria.  

Til bline crepe : [owly] / V. Fromkin. - 10-shy bass. - [B. M.]: 

Ulttyk audarma bureaus. Kogamdyk kory, 2018. - 608 bet. - 

(Rouhani gear. Zhana humanitarian Bilim. Kazakh tlhe 100 new 

owly) 

 Copies: total: 87-KA (6), F3(1), F4(1), IPC(1), F7(1), F6(2), 

F1(75). 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Мировоззренческий 

Дүниетанымдық 

Ideological 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Жанбосинова А.С., Сейтембетов Е.Ж., Рамазанова 

А.С., Ахметова Л.М. 

Жанбосинова А.С., Сейтембетов Е.Ж., Рамазанова 

А.С., Ахметова Л.М. 



Zhanbosinova A.S., Seitimbetov J. E., Ramazanova A. S., 

Akhmetov L. M. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Современная история Казахстана (ООД ОК) 

Политология-cоциология (ООД КВ), Основы права 

(ООД КВ), Основы экономики и 

предпринимательства (ООД КВ). 

Қазіргі Қазақстан тарихы (ООД ОК) Саясаттану-

әлеуметтану (ЖБП КВ) құқық Негіздері (ЖБП КВ), 

және экономика Негіздері (ЖБП КВ). 

Modern history of Kazakhstan (OOD OK) political 

Science-sociology (OOD KV), the Basics of law (OOD 

KV), the Basics of Economics and business (OOD KV). 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну 

және тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік 

мәдениеті, экономикалық ақпаратты қабылдау және 

талдау, кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра білу және 

оны жүзеге асыру жолдарын таңдау 

компетенцияларды қалыптастыру мен дамытуға 

бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

перспективада тәжірибелік экономикалық 

мәселелерді шешу үшін мақсатты қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс істеу, 

өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім алу 

және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и практического 

освоения экономической действительности,  

компетенций в области предпринимательской 



культуры мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу экономической информации, 

постановки предпринимательской цели и выбору 

путей её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить их 

разрешение, умения грамотно разрабатывать бизнес-

план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности 

и целенаправленное применение в перспективе для 

решения практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, competencies 

in the field of entrepreneurial culture of thinking, the 

ability to perceive, generalize and analyze economic 

information, setting an entrepreneurial goal and choosing 

ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: using the 

accumulated knowledge gained in the learning process, to 

navigate competently in the flow of modern economic 

problems, to find their solution, the ability to competently 

develop a business plan and startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful application in 

the long term to solve practical economic problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defend your point of view, to offer new solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge and 

understanding at a professional level. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 1. Основы права [Текст] : [учеб. пособие] / К. И. 



Әдебиеттер 

Literature 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. - (Учебное пособие) 

2. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского 

права (основы права) : [учеб. пособие] / А. В. 

Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : 

Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

3. Основы экономики [Текст] : учебное пособие / Л. 

М. Ахметова. - Усть-Каменогорск : ВКГУ им. 

Аманжолова, 2017. - 132 с 

4. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

5. Основы социологии и политологии [Текст] : учеб. 

для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2018. - 271 с. 

6. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана 

[Текст]  : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 

456 с. 150 

7. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 

408 бет 

8. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского 

права (основы права) : [учеб.пособие] / А. В. 

Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : 

Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

9. Бринкерхоф, Дэвид.  

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, 

Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:87 

10. Мэнкью, Н.Грегори.  

Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-

ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

 11. Ритцер, Джордж.  

Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, 

Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

Куратко, Дональд.Ф.  

Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

1. Құқық негіздері [Мәтін] : [учеб. пособие] / Қ. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТІ ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. - (Учебное пособие) 

2. Турлаев А. В. Негіздері қазіргі қазақстандық құқық 

(құқық негіздері) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-

е изд., перераб. и доп.]. - Алматы : Эпиграф, 2015.- 

186 б. 25 

3. Экономика негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Л. М. 

Ахметова. - Өскемен : ШҚМУ. Аманжолов, 2017. - 

132 с 

4. Доғалов А. Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 



теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

4. Саясаттану және әлеуметтану негіздері [Текст] : 

учеб. орта үшін. проф. образования / Г. И. Козырев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2018. - 271 б. 

5. Аминов Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы [Мәтін] : 

[учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во образования и 

науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 456 с. 150 

6. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: ұйымдастыруымен 

мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 бет 

7. Турлаев А. В. Негіздері қазіргі қазақстандық құқық 

(құқық негіздері) : [учеб.пособие] / А. В. Турлаев.- [2-

е изд., перераб. и доп.]. - Алматы : Эпиграф, 2015.- 

186 б. 25 

 Бринкерхоф, Дэвид.  

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, 

Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:87 

Мэнкью, Н.Грегори.  

Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-

ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

  Ритцер, Джордж.  

Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, 

Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

Куратко, Дональд.Ф.  

Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

1. Basics of law [Text]: [studies. manual] / K. I. Ospanov. 

- Ed. 5th-Almaty: ZHETI ZHARGY, 2017. - 328 p.- 

(textbook) 

2. Turlaev A. V. foundations of modern law (foundations 

of law) : [proc. manual] / A.V. Turlaev.- [2nd ed.].].- 

Almaty: Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

3. Fundamentals of Economics [Text]: textbook / L. M. 

Akhmetova. - Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan state 

University im. Amanzholova, 2017. - 132 seconds .  

4. Doulov A. N., Dosmanbetov N. With. Economicaly 

theory : ouly.- Almaty : R Geary excellent orindary 

audactiy, 2014.-360 bet4. Fundamentals of sociology and 

political science [Text] : studies. for your environment. 

prof. education / G. I. Kozyrev. - 2nd ed., pererab. I DOP. 

- M.: FORUM; INFRA-M, 2018. - 271 p. 

5. Aminov, T. M. Modern history of Kazakhstan [Text]: 

[studies. manual] / T. M. Aminov; M - in education and 

science of Kazakhstan. - Almaty: Bastau, 2017. - 456 p. 

150. 

 Absattarov R. Lauretano: sect meseleler: EC Tamdy 

excellent Ali.- Almaty: Karasay, 2015.- Vol. 1.- 408 bet 

Turlaev A. V. foundations of modern law (foundations of 



law) : [proc.manual] / A.V. Turlaev.- [2nd ed.].].- Almaty: 

Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

Brinkerhoff, David.  

Essentials of sociology : [tutorial] / D. Brinkerhof, R. 

Oats, S. Ortega. - 9 goals. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 

Moscow: Higher school, 2011. - (Spiritual modernization. 

New liberal arts education. 100 new textbooks in the 

Kazakh language) 

 Copies: total: 87 

Mankiw, N. Gregory.  

Economics: [textbook] / L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Astana 

Mankyu, M. p. Taylor. - 4-international General. - 

Moscow: Science, 1978. M.]: National translation 

Bureau. Public Foundation, 2018. - Moscow: Science, 

1978. - (Spiritual modernization. New liberal arts 

education. 100 new textbooks in the Kazakh language) 

 Ritter, George.  

The theory of sociology : [textbook] / d. Ritter, D. 

Stepnisky. - 10 heads. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 

Moscow: High school, 1976. - (Spiritual modernization. 

New liberal arts education. 100 new textbooks in the 

Kazakh language)  

Kuratko, Donald.F.  

Entrepreneurship: theory,process, practice: [textbook] / D. 

Kuratko. - 10 heads. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 

480 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts 

education. 100 new textbooks in the Kazakh language) 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Педагогический  

Педагогикалық 

Pedagogical 

 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

К.п.н. Губайдуллина Г.Н., Радченко Н.Н.,Абалакова 

Б.Т. 

К.п.н. Губайдуллина Г.Н., Радченко Н.Н.,Абалакова 

Б.Т. 

Ph. D. Gubaidullina G. N., Abalakova B.T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 



Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ООД ОК), Менеджмент в образовании (БД ОК), 

Теория и методика воспитательной работы (БД ОК), 

Технологии криториального оценивания (БД ОК) , 

Педагогика (БД ОК) 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ООД 

ОК), білім берудегі Менеджмент (БД ОК), тәрбие 

жұмысының Теориясы мен әдістемесі (БД ОК), 

Технология криториального бағалау (БД ОК) , 

Педагогика (БД ОК) 

Information and communication technologies (GED is 

OK), Management in education (database is OK), Theory 

and methods of educational work (DB is OK), 

Technology criteriilor estimation (DB is OK) , Pedagogy 

(DB OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: Білім және түсіну:кәсіби педагогика 

және педагогикалық қызмет негіздері; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

знание и понимание:основ профессиональной 

педагогики и педагогической деятельности; 

 применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию; 

knowledge and understanding: basics of professional 

pedagogy and pedagogical activity; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to study: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 



- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

1. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент : оқу 

құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

2. Дидактическая креативность педагога [Текст] : 

моногр. / А. К. Мынбаева, М. Е. Сеилханова, А. Е. 

Смайлова. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 104 

с 

3. Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі : оқулық / С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . 

- Астана : Фолиант, 2017. - 312 бет 

4. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы 

педагогических исследований [Текст]  : учеб. пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

– 2 

5. Гордиенко, О В. Современные средства оценивания 

результатов обучения [Текст]  : учеб. для акад. 

бакалавриата / О. В. Гордиенко. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 240 с. 5 

6. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы 

к преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. 

Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 261 с. 22 

Information and communication technologies textbook : 

in 2 part = Information and communication technologies : 

textbook : in 2 hours [Text] : textbook / D. Shynybekov 

[etc.]; International Information Technology University. - 

Almaty : IITU. Part 1: textbook. - 2017. - 586 p-15. 

2. Duisenbaev A. ). Pedagogical management : excellent 

Ali. - Almaty: LCD "Otan", 2015. - 158 bet. 

3. Didactic creativity of the teacher [Text]: monograph. / 

A. K. Mynbayeva, M. E. Silhanova, A. E. Field Of Her 

Research Activities. - Almaty: Kazakh University, 2017. - 

104 sec .  

4. Bekbaev S. S. Tarbie gmyzina teorisi me dememes : 

owly / S. S. Bekbaev, G. G. Akhmetov . - Astana: Folio, 

2017. - 312 bet 

5. Taubaeva sh. T Methodology and methods of 

pedagogical research [Text] : textbook. book / sh. T. 

Taubaeva, A. A. Bulatbayeva ; KazNU. al-Farabi. - 

Almaty: Kazakh University, 2015. - 214 p – - 2 

6. Gordienko, O V. Modern means of evaluation of 

learning results [Text]: studies. for Acad. bachelor / O. V. 

Gordienko. - 2nd ed., ISPR. and DOP. - M.: yurayt, 2017. 

- 240 p. 5 

7. Gubaidullina G. N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning : studies. manual / G. N. 

Gubaidulina, M of education and science.- Ust-

Kamenogorsk: Berel, 2016.- 261 p. 22 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный  



Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Кәсіби-коммуникативтік 

Professional and communicative 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Абдрахманова М.К., Айткожина С.К. 

Абдрахманова М.К., Айткожина С.К. 

Abdrahmanova M.K., Aitkozhina S.K. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский (русский) язык (БД 

ОК) 

Ландшафтоведение (БД КВ) 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (БД ОК) 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (БД ОК) 

Ландшафттану (БД КВ) 

Professionally-oriented foreign language (DB OK) 

Professional Kazakh (Russian) language (DB OK) 

Landscape science (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну, қазақ тіл және сөйлеу іске асыру 

тілдік санаттағы, орфографиялық, орфоэпической, 

грамматикалық, стилистикалық нормалары 

оқытылатын тілдер; 

білімдерін қолдану және түсіну:пайдалануға тілдік 

құралдары мақсаттарына сәйкес, орнымен, уақытпен 

және салалар қарым-қатынас барабар әлеуметтік 

мәртебесі бойынша серіктес қарым-қатынас; 

пікір білдіру: білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз 

ұстанымын мәселелері бойынша, 

касающимсямежкультурного шетел тілінде қарым-

қатынас бірлікте оның барлық функцияларын 

коммуникативтік қабілеттер:пайдалану процесінде 

қарым-қатынас негізгі сөйлеу формалары сөздері: 

баяндау, суреттеу, монолог, диалог, полилог; 

оқуға қабілеттілік: дағдылар немесе қабілеттерін, 

оқуға түсіне дәлме-дәл аудиотексты дәрежесі әртүрлі 

және тереңдігі ену мазмұны мәтіндерін пайдалану; әр 

түрлі стратегиялары: қызметкерлерін жинап, 

таныстыру, изучающее, просмотровое, іздеу. 



Знание и понимание системы языка и речевой 

реализации языковых категорий, орфографической, 

орфоэпической, грамматической, стилистической 

нормы изучаемых языков; 

применение знаний и понимание:использовать 

языковые средства в соответствии с целями, местом, 

временем и сферами общения адекватно социальному 

статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимсямежкультурного иноязычного общения в 

единстве всех его функций 

умения в области общения:использовать в процессе 

общения основные речевые формы высказывания: 

повествование, рассуждение,  монолог, диалог, 

полилог; 

навыки обучения или способности к учебе:понимать 

аутентичные аудиотексты с разной степенью и 

глубиной проникновения в содержание текстов; 

использовать различные стратегии чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое. 

Knowledge and understanding of the system of language 

and speech implementation of language categories, 

spelling, spelling, grammar, stylistic norms of the studied 

languages; application of knowledge and understanding: 

use of language tools in accordance with the goals, place, 

time and spheres of communication adequate to the social 

status of the communication partner; formation of 

judgments: be able to Express and justify their position on 

issues relating to intercultural foreign language 

communication in the unity of all its functions skills in 

the field of communication: to use in the process of 

communication the main speech forms of statements: 

narrative, reasoning, monologue, dialogue, polylogue; 

learning skills or learning abilities: to understand the 

authentic audio text with varying degrees and depths of 

penetration into the content of texts; to use a variety of 

reading strategies: introductory, studying, viewing, 

search. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

1. Мұнатаева Э.М., Тұрғынтаева Г.А. Тарих және 

география мамандықтар білімгеріне арналған оқу 

құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-160 бет.- 30 экз. 

2. Zhomartova, G. Z. Modern world geography. Cis 



countries  : [textbook] / G. Z. Zhomartova, D. A. 

Kadirbaeva. - Almaty : TechSmith, 2018. - 384 p. -

Пер. : Современная география мира. Ближнее 

зарубежье.- 15 экз. 

3. Акбаева, Г. Н. Профессионально-

ориентированный английский язык для 

педагогических специальностей : [учебно-метод. 

пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. К. 

Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 с. – 25 

экз 

4. Атығаев, К. М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі  : ЖОО 

заң, география, педагогика фак. студенттеріне 

арналған оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. - 268 бет.-20 экз 

5. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева 

М.К. Қазақ тілі : экология және жаратылыстану 

ғылымдары мамандық-тарының бөлім студ. 

арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 

бет.-12 экз 

1. General provisions D. T. N., Professor M., Ust-

Kamenogorsk, Ul. Kyiv, 1 A. textbook for students 

majoring in History and geography.- Almaty: Evero, 

2014.Page -160.- 30 copies. 

2. Zhomartova, G. Z. Modern world geography. CIS 

countries : [textbook] / G. Z. Zhomartova, D. A. 

Kadyrbaeva. - Almaty: TechSmith, 2018. - 384 p. - 

Per. : Modern geography of the world. Neighboring 

countries.- 15 copies. 

3. Ust-Kamenogorsk, Ul. Krasina, 1 M. p. 

Professionally oriented English for pedagogical 

specialties: [teaching method. manual] / G. M. P. G. 

Ust-Kamenogorsk, Ul. Krasina, 1 T. S. Smagulova, 

P. the dictionary implemented two-way translation. - 

Almaty: SSK, 2017. - 140 P. - 25 EKZ 

4. Atygai, Ul. M. Professionally-oriented Kazakh 

language: law, geography, pedagogical faculty. 

textbook for students. - Almaty: SP "Otan", 2014. - 

Page 268.-20 copies 

5. Tel.: 8 (7182) 32-07-30, M. Ibraeva P. Kazakh 

language: Department of ecology and natural 

Sciences educational and methodical manual-Ust - 

Kamenogorsk : Publishing house of EKSU. 

Amanzholova, 2013.- Moscow: High school, 1974.-
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Психология и физиологическое  развитие школьника 

Психология және физиологиялық дамуы оқушының 

Psychology and physiological development of the 

student 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Матаева Б.У., Игисинова Н.П. 

Матаева Б.У., Игисинова Н.П. 

Mataeva B. U., Igisinova N.P. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 



Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3,4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Психология (ООД ОК) 

Философия (БД ОК) 

Психология (ООД ОК) 

Философия (БД ОК) 

Psychology (CCCS of OK) 

Philosophy (DB OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну:қажеттілікті дамыту студенттердің 

өзін-өзі тану мен өзін-өзі шығармашылық дамыту; 

білімдерін қолдану және түсіну: өз бетінше қолдана 

алған білімдерін психология бойынша оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастыру. 

білдіру пікірлерді: салыстыру, талдау, 

психологиялық құбылыстар мен фактілер; 

коммуникативтік қабілеті: әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толеранттылық; 

қабілетін, оқуға түсіне мәні, мазмұны және негізгі 

психологиялық ұғымдар мен анықтамаларды; өз 

бетінше пайдалану алынған білімдермен үдерісінде 

оқу-танымдық қызметін анализдеу; психологиялық 

білімді болашақ. 

знание и понимание:развивать потребность 

студентов в самопознании и творческой 

самореализации;  

применение знаний и понимания: самостоятельно 

применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

выражение суждений: сопоставлять, анализировать 

психологические явления и факты; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  понимать суть и содержание 

основных психологических понятий и определений; 

самостоятельно оперировать полученными знаниями 

в процессе учебно-познавательной деятельности; 

применять психологические знания в будущей 

практической деятельности. 

knowledge and understanding: to develop students ' need 

for self-knowledge and creative self-realization;  

application of knowledge and understanding: 



independently apply the acquired knowledge in 

psychology in the organization of educational process. 

 expression of judgments: compare, analyze 

psychological phenomena and facts; communication 

skills: a socio-communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

 ability to study: to understand the essence and content of 

the basic psychological concepts and definitions; 

independently operate the acquired knowledge in the 

process of educational activities; apply psychological 

knowledge in future practice 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : 

оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 

бет.-5 экз 

Жұмасова, К. С.Психология  : оқулық : ҚР Білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / К. С. Жұмасова, 

Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 

2017. - 400 бет.- 5 экз 

Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының 

психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet 

Group, 2014.-118 бет.-30 экз 

Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы 

(жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана 

: Фолиант, 2014.-144 бет.-22 экз 

Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : 

оқу құралы.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 

бет.-15 экз 

Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері 

психологиясы және кемтар бала психологиясы : оқу 

құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет.-30 экз 

Майрес, Дэвид. Г.  

Әлеуметтік психология : [оқулық] / Д.Г.Майрес, 

Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 

тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / 

Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. 

- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 



Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 

тарихы. Антика философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

Джонстон, Дерек.  

Философияның қысқаша тарихы : Сократтан 

Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 
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2017. - 400 бет.- 5 экз 
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 Phone: + 7 (727) 277-79-99 C. Age psychology : 

textbook.- Almaty: Kazakh University, 2014.Page -249.- 

5 EXS 

Gumusova, Ul. S. Psychology: textbook: the Ministry of 

education and science invites the organizations of 

technical and vocational education / K. C. Gumerova, L. 

In dictionary implemented two-way transfer. - 3 heads. 



full., background. - Astana: Folio, 2017. - Moscow: High 

school, 1974.- 5 EXS 

Tel: 8 (7182) 32-07-30 P. the Psychology of younger 

school students : a training manual.- Karaganda: Medet 

Group, 2014.- M.: Science, 1978.-30 EQ 

S. Nurzhanova General and child psychology (exercises 

and tasks) : textbook.- Astana: Folio, 2014.Page -144.- 

22 ind. 

S. Nurzhanova General and child psychology: textbook.- 

2nd head.- Astana: Folio, 2016.- Moscow: High school, 

1974.-15 EXS 

G. Nygmetova Age psychology of the child and the 

psychology of the child with disabilities: textbook.- 

Almaty: Evero, 2014.-176 page.-30 EQ 

Myres, David. D.  

Leumit psychology : [owly] / D. G. Myres, J. M., Theng. 

- 12-Shi bass. - [B. M.]: Ulttyk audarma bureaus. 

Kogamdyk kory, 2018. - 648 bet. - (Rouhani gear. Zhana 

humanitarian Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly) 

Kenny, Anthony. Batis filosofiyi Zhana tarihi.Orta Gasyr 

filosofici : [owly] / E. Kenny : Ulttyk audarma burosu. 

Kogamdyk kory. - (Rouhani gear.Zhana humanitarian 

Bilim.Kazakh tlhe 100 new owly) 

Vol.2. - [B. M.]. - 2018. - 400 bet. 

Kenny, Anthony. Batis filosofiyi Zhana tarihi. Antika 

filosofici : [owly] / E. Kenny : Ulttyk audarma burosu. 

Kogamdyk kory. - (Rouhani gear.Zhana humanitarian 

Bilim.Kazakh tlhe 100 new owly) 

Vol.1. - [B. M.]. - 2018. - 408 Beth. 

Johnston, Derek.  

Filosofian isasa tarihi : Socrata Derrida Dan : [owly] / D. 

Johnston. - [B. M.]: Ulttyk audarma bureaus. Kogamdyk 

kory, 2018. - 216 bet. - (Rouhani gear. Zhana 

humanitarian Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly) 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Междисциплинарный 1 

Пәнаралық 1 

Interdisciplinary 1 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Женсикбаева Н.Ж., Калеева К.М. 

Женсикбаева Н.Ж., Калеева К.М. 

Zhensibaeva N.Zh., Kaleeva K.M. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

8/14 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 2 



Семестр 

Semester 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Химия, Геодезия топография негіздерімен. 

Химия, Топография с основами геодезии. 

Geography(schoolyear),Chemistry, Topographywith the 

basics ofgeodesy. 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Геология (БД КВ) 

Картография с основами топографии (БД КВ) 

Общее землеведение (ПД ОК) 

Геология (БД КВ) 

Картография топография негіздері (БД КВ) 

Жалпы жертану (ПД ОК) 

Geology (DB KV) 

Cartography with bases of topography (DB KV) 

General geography (OK PD) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, әдістері, 

жетістіктері, жаңартылған бағдарлама бойынша 

жалпы жертану бөлімінің мазмұны және мектеп 

курсында Жаратылыстану пәнін оқытудың 

әдістемелік аспектілері; фактілер мен құбылыстар, 

негізгі ұғымдар, заңдылықтар мен қағидаттар, 

зерттелетін объектілердің логикасы: Жердің 

құрылысы мен жасы, оның Күн жүйесіндегі 

жағдайы, негізгі геологиялық процестер туралы 

мәліметтер, топография негіздерімен картография 

міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу аспаптарын 

білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша оқу 

практикасынан өту кезінде және келесі практикалық 

іс-әрекетте білімді қолдану; оқу материалын түсіну, 

алған білімін практикада қолдана білу; әртүрлі 

практикалық жұмыстарды (жобаларды) орындау 

кезінде теориялық білімді қолдану, профильдер, 

схемалар құру, география бойынша жаңартылған 

мазмұнға сәйкес типтік және зерттеу міндеттерін 

шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты есептеу 

және бағалау, алу және өңдеу; жердің шығу 

теорияларының дұрыстығы туралы; Күн жүйесінің 

планетасы, адамның өмір сүру саласы ретінде 

географиялық қабық ретінде жер туралы жалпы 

түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін 

күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын 

дәлелдеуді, міндеттерді шешуде ымыраластық таба 

білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық 

жағдайларда тиімді шешім таба білу. 

оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны 

көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім алу; 

геологиялық материалдар, карталар, профильдер 

бойынша геологиялық процестерді сипаттау 

әдістемесін меңгеру, топырақта геологиялық 

процестердің дамуымен топырақ жамылғысының 

байланыс заңдылықтарын табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, 



анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс 

істеу және ауызша хабарламалар, баяндамалар, 

тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды 

көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін көтеру. 

знание и понимание:  цели и задач, методов, 

достижений, содержание раздела общего 

землеведения по обновленной программе  и 

методические аспекты изучения в школьном курсе 

естествознание; фактов и явлений, основных 

понятий, закономерностей и принципов, логики 

изучаемых объектов: строение и возраст Земли, 

положение ее в Солнечной системе, сведения об 

основных геологических процессах,  

демонстрировать знание и понимание задач 

картографии с основами топографии, основных 

понятий, измерительных приборов; 

 применение знаний и понимания:применять знания 

при прохождении учебной практики по топографии и 

в последующей практической деятельности;  

понимать учебный материал, уметь применять 

полученные знания на практике; использовать 

теоретических знаний при выполнении различных 

практических работ (проектов), построении 

профилей, схем, решения типовых и 

исследовательских задач согласно обновленному 

содержанию по географии. 

Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   

получать и обрабатывать информацию из различных 

источников;  рассуждать о правильности теорий 

происхождения Земли; об общих представлениях о 

Земле как планете Солнечной системы, 

географической оболочке как сфере существования 

человека. 

коммуникативные способности:  использовать 

полученные знания в повседневной жизни;  уметь 

доказывать свою точку зрения, находить компромисс 

в решение задач, уметь найти рациональное решение 

при различных хозяйственно-экономических 

условиях. 

способности к учебе:   получать сведений и знания о 

способах отражения окружающего мира на картах; 

владеть методикой описания геологических 

процессов по геологическому материалу, картам, 

профилям, находить закономерности связи 

почвенного покрова с развитием геологических 

процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска в 

сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 



knowledge and understanding: goals and objectives, 

methods, achievements, the content of the section of 

General earth science on the updated program and 

methodological aspects of the study in the school course 

of natural science; facts and phenomena, basic concepts, 

laws and principles, the logic of the studied objects: the 

structure and age of the Earth, its position in the Solar 

system, information about the main geological processes, 

demonstrate knowledge and understanding of the tasks 

of cartography with the basics of topography, basic 

concepts, measuring instruments; 

application of knowledge and understanding: to apply 

knowledge during the training practice on topography 

and in subsequent practice; to understand the training 

material, to be able to apply the knowledge in practice; 

to use theoretical knowledge in the performance of 

various practical works (projects), building profiles, 

diagrams, solving typical and research tasks according to 

the updated content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, 

receive and process information from various sources; to 

argue about the correctness of the theories of the origin 

of the Earth; about the General concepts of the Earth as a 

planet of the Solar system, the geographical shell as the 

sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired knowledge 

in everyday life; to be able to prove the point of view, to 

find a compromise in the solution of problems, to be able 

to find the rational decision at various economic 

conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge 

about how to reflect the world on maps; own 

methodology for describing geological processes on 

geological material, maps, profiles, to find patterns of 

connection of soil with the development of geological 

processes on Earth, 

demonstration of skills of independent search on the 

Internet, work with scientific, reference, methodical 

literature and analysis and presentation of information in 

the form of oral presentations, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinking for further training with a high 

degree of independence and improve their intellectual, 

cultural and professional level 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. 

Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын 

теориясы мен тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : 

Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ә. Қазақстан 

Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-102 

бет.-3 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / 

Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. 

Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ 

генезисі, географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 

бет.-25 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / 

Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : 

Топырақ құнарлығығының көрсеткіштері, далалық 

зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының 

систематикалық тізімі. - 2017. - 144 бет.-25 экз 

G. Kyrykbaev, Almaty, S. Akhmetov, - M.: Publishing 

House "Academy Of Sciences", 2008.Almaty Theory 

and practice of modern land management and cadastre: 

textbook.- Almaty, 2014.Page -95.-10 EXS 

Almaty, St. Nusupova, D. 1 N., S. Tokbergenova B. 

Current state of the land Fund of the Republic of 

Kazakhstan: textbook.- Almaty: Kazakh University, 

2015.Page -102.3 piece 

T. Salikhov Almaty soil science: textbook: multivolume 

/ t Almaty Salikhov. - Almaty : Evero. Part 1: General 

soil science. - In 2017. - Page 148.-25 EQ 

T. Salikhov Almaty soil science: textbook: multivolume 

/ t Almaty Salikhov. - Almaty : Evero. Part 2: Genesis, 

geography and soil classification. - In 2017. - 208 

pages.-25 EQ 

T. Salikhov Almaty soil science]: tutorial: multivolume / 

t Almaty Salikhov. - Almaty : Evero. Part 3: soil fertility 

indicators, field research methods and a systematic list of 

soils in Kazakhstan. - In 2017. - 144 pages.-25 EQ 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный  

General scientific  

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Оразова С.С.,  Адильбекова А.Б., Ботабаева Г.Б. 

Оразова С.С.,  Адильбекова А.Б., Ботабаева Г.Б. 

Orazova S. S., Adilbekova A. B., G. B. Botbaeva 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 8/14 



Кредиттер саны 

Amount of credits 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Основы физики и астрономии (БД КВ) 

Физиология развития школьников (БД ОК) 

Химия географической среды (БД КВ) 

Негіздері физика және астрономия (БД КВ) 

Физиология даму оқушылар (БД ОК) 

Химия географиялық ортаның (БД КВ) 

Basics of physics and astronomy (DB KV) 

Physiology of school development (DB OK) 

Chemistry of geographical environment (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: физика мен астрономияның 

теориялық негіздерін, оқушылардың даму 

физиологиясын, географиялық орта химиясын білу. 

білім мен түсінуді қолдану: 

физикалық және химиялық мазмұнның теориялық 

жағдайлары арасында байланыс табу, ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру, химия және география 

бойынша білім берудің жаңартылған мазмұнына 

сәйкес ғылыми бағдарламалар мен ғылыми жобалар 

құру. 

пікір білдіру: физикалық, химиялық білімді еркін 

меңгеру. 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми жұмыстарды 

жүргізу үшін химиялық әдістердің үлкен арсеналын 

меңгеру; қажетті физика-химиялық ақпаратты, дұрыс 

материалдарды іздеуді жүргізу, толеранттық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде кіші топта жұмыс 

істеу жағдайында зертханалық-практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл жасау арқылы ақпаратты, идеяларды, 

мәселелер мен шешімдерді беру.; 

оқуға қабілеті: жоғары техникалық дайындық, 

химиялық, физикалық зерттеулер жүргізу үшін 

әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды еркін 

меңгеру, Материалды өңдеу және оны графикалық 

түрде ұсыну. 

.знание и понимание:  знать теоретические основы 

физики и астрономии, Физиологию развития 

школьников, химию географической среды  учение и 

науки о химии географической среды по 

обновленной программе  и методические аспекты 

изучения в школьном курсе химии и географии. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями 

физического и химического содержания, уметь 

организовывать научные исследования, составлять 

научные программы и научные проекты соглано 

обновленному содержанию образования по химии и 



географии. 

выражение суждений: свободно владеть 

физическими, химическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим 

арсеналом химических методов для проведения 

научных работ, составления проектов; уметь 

проводить поиск необходимой физико-химической 

информации, достоверных материалов,  передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:   иметь высокую техническую 

подготовку, свободно владеть различными 

компьютерными программами для проведения 

химических, физических исследований, уметь 

обрабатывать материал и представлять его в 

графическом  виде. 

knowledge and understanding: to know the theoretical 

foundations of physics and astronomy, the Physiology of 

the development of students, the chemistry of the 

geographical environment teaching and science of the 

chemistry of the geographical environment on the 

updated program and methodological aspects of the 

study in the school course of chemistry and geography. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of 

physical and chemical contents, to be able to organize 

scientific researches, to make scientific programs and 

scientific projects according to the updated contents of 

education in chemistry and geography. 

expression of judgments: be fluent in physical, chemical 

knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of 

chemical methods for research, drafting; be able to 

search for the necessary physical and chemical 

information, reliable materials, transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

classes in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

ability to study: have a high technical training, fluent in 

various computer programs for chemical, physical 

research, be able to process the material and present it in 

graphical form. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 



Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст]  : учеб. пособие 
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М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. - 10 
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для вузов / В. Г.  Хавруняк. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 

400 с. 5 

Саликбаева, Т. Ш. Задания по физике [Текст]  : учеб. 

пособие / Т. Ш. Саликбаева. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 

144 с. - 10 

Концепции современного естествознания [Текст]  : 

учеб. пособие / под ред. С. И. Самыгина. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 464 с. – 5 

Югова Е. А. Возрастная физиология и 

психофизиология: учебник для вузов / Е. А. Югова, Т. 

Ф. Турова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 336с. 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : учеб. для академического бак. : в 2 т. / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт.-Т. 1 : Организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы. -  2017. - 447 

с. 5 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : учеб. для академического бак. : в 2 т. / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт.-Т. 2 : Опорно-двигательная и 

висцеральные системы. -  2017. - 373 с. 5 

Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Лысова, Р. И. 

Айзман. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 352 с. : ил. – 1 

Grabovsky, R. I. p. physics Course [Text]: studies. manual 

for universities / R. I. P. Grabowski. - 12th ed., erased. - 

SPb. ; Moscow; Krasnodar: LAN, 2012. - 608 P. Il. - 10 .  

Havranek, V. Astana physics [Text]: textbook. manual for 

schools / V. Astana, Havranek. - M. - M. : PUBLISHING 

house " INFRA-M, 2014. - 400 p. 5 

Hello! V. V. Tasks in physics [Text]: studies. benefit / T. 

V. good Day! - Almaty : [b..... I.], 2014. - M.: Ed. - 10 .  

The concept of modern natural science [Text]: studies. the 

allowance / under the editorship of S. I. P. Samygin. - M. : 

KNORUS, 2015. – 464 p. - 5. 

S. Yugov A. Age physiology and psychophysiology: 

textbook for universities / R. A. Yugov, T. F. Turov.- 2nd 

ed., erased.- Moscow: Academy, 2012.- Moscow: Higher 

school, 1978. 

Lyubimova, D. V. Age anatomy and physiology [Text]: 

proc. for the academic buck.  2 t / S / S V. Lyubimov, A. 

A. Nikitin. - 2nd ed. and the ball. - M. : Yurayt.- Vol. 1: 

the human Body, its regulatory and integrative systems. - 

2017. - 447 p. 5 

Lyubimova, D. V. Age anatomy and physiology [Text]: 

proc. for the academic buck.  2 t / S / S V. Lyubimov, A. 

A. Nikitin. - 2nd ed. and the ball. - M. : Yurayt.- Vol. 2: 

Musculoskeletal and visceral systems. - 2017. - 373 p. 5 

Lysova, N. F. anatomy and physiology [Text]: textbook. 

manual for universities / n. a. Lisova, R. I. aizman. - M. - 

M.: PUBLISHING house " INFRA-M, 2018. - M.: 

publishing house of KAZ. Silt. – 1 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Аймақтық 

Региональный 

Regional 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Женсикбаева Н.Ж. 

Женсикбаева Н.Ж. 

Zhensikbaeva N.Zh. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

8/14 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Физическая и экономическая география Казахстана 

Физикалық және экономикалық географиясы 

Physical and economic geography of Kazakhstan 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию 

Introduction into economic, social and political 

geography 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

География ВКО (ПД КВ) 

Экономическая и социальная география Казахстана 

(ПД КВ) 

Физическая география Казахстана (ПД КВ) 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы (ПД КВ) 

Қазақстанның физикалық географиясы (ПД КВ) 

The geography of East Kazakhstan region (PD KV) 

Economic and social geography of Kazakhstan (PD KV) 

Physical geography of Kazakhstan (PD KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-өсімдік 

жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 



пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан мен 

ШҚО географиялық үрдістері арасында байланыс 

таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді бейімдей 

білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс 

Қазақстанның экологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік мәселелеріне қоғамның назарын аудару, 

теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде 

өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 

карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание:  знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, 

почвенно-растительного покрова, животного мира, 

природные зоны, природно-ресурсный потенциал, 

население и особенности экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской 

области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять 

физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 

дисциплинам  при изучении географии Казахстана и 

ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь адаптировать 

знания по школьным программам в рамках 

обновления содержания среднего образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для 

реализации экономических и социальных программ 

развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам Казахстана 

и Восточного Казахстана, уметь отстаивать свою 

точку зрения на основе теоретических   знаний и 

практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history of the 

study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and vegetation 

cover, wildlife, natural areas, natural resource potential, 

population and features of economic development of the 

Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 



knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region, to find connections between geographical 

processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; to 

be able to adapt knowledge on school programs in the 

framework of updating the content of secondary 

education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan and 

East Kazakhstan region, achievements of the country, to 

Orient students for implementation of economic and 

social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical knowledge 

and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas 

maps, wall maps, and statistical sources. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. Б. Ө. 

Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 

848 бет 

Егорина, А. В. Физическая география Восточного 

Казахстана [Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, 

Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; М-во образования и 

науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество" ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : 

цв.ил. 1 

Эколого-географический аспект характеристик 

климата Усть-Каменогорска [Текст]  : моногр. / А. В. 

Егорина [и др.] ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 

с. – 2 

Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы 

: оқу құралы / Ә. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы : 

Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013. - 78 

бет.-5 экз 

Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная 

география Республики Казахстан : учебно-метод. 



пособие / К. Д. Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : 

Казак университет, 2014.- 136 с. 9 

 

Керимбай Н. Н Экономическая и социальная 

география мира : учебно-метод. пособие / Б. С. 

Керимбай, Н. Н. Керимбай.- Алматы: Казак 

университет, 2015.- 213 с. 3 

Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-540 бет.-15 экз 

Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқулық.- Алматы : Абай атындағы 

ҚазҰПУ Ұлағат, 2013.-328 бет.-16 экз 

Бірмағамбетов Ә. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2016.-158 

бет.-15 экз. 

Шығыс қазақстан облысы : энциклопедия / ред.Б. Ө. 

Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 

848 бет 

Егорина, А. В. Физическая география Восточного 

Казахстана [Текст] : учеб. оқу құралы / А. В. 

Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; ҚР Білім 

және ғылым министрі ; Өскемен қаласындағы "Қазақ 

Географиялық Қоғамы" ф-л ; ШҚМУ. С. Аманжолов. 

- Изд. - Өскемен : Шығыс полиграф, 2017. - 210 б.: 

цв.әл. 1 

Өскемендегі климаттың экологиялық-географиялық 

аспектісі [Мәтін] : моногр. / А. В. Егорина [және 

т.б.]; ҚР Білім және ғылым министрлігі. -Өскемен : 

Берел : ШҚМУ баспасы, 2017. – 238 б. - 2 

Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы 

: оқу құралы / Ә.. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы 

: Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013. - 

78 бет.-5 экз 

Дүйсебаева К. Д. Қазақстан Республикасының 

экономикалық және әлеуметтік географиясы: оқу-

әдістемелік құрал. пособие / К. Д. Дүйсебаева, А. С. 

Ақашева.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.- 136 б. 

9 

Жауап: Н әлемнің экономикалық және әлеуметтік 

географиясы : оқу-әдіс. оқу құралы / Б. С. Керімбай, 

Н. Н. Керімбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 

213 б. 3 

Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-540 бет.-15 дана 

Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқулық.- Алматы : Абай атындағы 

ҚазҰПУ Ұлағат, 2013.-328 бет.-16 дана 

Бірмағамбетов Ә. Қазақстанның физикалық 

географиясы : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2016.-158 

бет.-15 дана. 

East Kazakhstan region: encyclopedia / ed. B. R.-M.: 

Publishing house KAZ.  The book is a collection of 

interviews conducted by the author and United by a 

common theme-the interaction of States and people in 

the Eurasian space. - 848 pages. 

Egorina, A.V. Physical geography of East Kazakhstan 

[Text]: studies. manual / A.V. Egorina, E. S. Zinchenko, 

Yu. P. Zinchenko; M - in education and science of 

Kazakhstan; Ust-Kamenogorsk f-l "Kazakh geographical 

society"; EKSU. S. Amanzholova. - Ed. 3rd, Rev. and 

ball. - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2017. - 210 



P.: CV.slime. Odin 

Ecological and geographical aspect of the climate 

characteristics of Ust-Kamenogorsk [Text]: monograph. 

/ V. A. Egorin [etc.], M of education and science. - Ust-

Kamenogorsk : Berel : publishing house of East 

Kazakhstan state University, 2017. - 238 p – 2 

Socio-economic development of Almaty: textbook / A. 

S. Beisenova [etc. - M.: Science, 1978. - Almaty: 

publishing house "Ulagat" KazNPU. Abaya, 2013. - 

Moscow: High school, 1974.- 5 EXS 

Ul. Duisebaeva D. Economic and social geography of 

the Republic of Kazakhstan: teaching method. manual / 

K. D. Duisebaeva, A. S. the dictionary implemented two-

way translation.- Almaty: Kazak University, 2014.- P. 

136. Nine 

Mr. Kostanay, St. Industrial, 41. H Economic and social 

geography of the world: educational method. manual / S. 

S. G. Kostanay, Ul. Industrial, 41. M. P. - M.: publishing 

house of KAZ.SSR.- Almaty: Kazan University, 2015.- 

213 p. 3 

A. Beisenova S. Physical geography of Kazakhstan: 

textbook.- Almaty: Association of universities of 

Kazakhstan, 2014.- 540 pages.-15 EXS 

A. Beisenova S. Physical geography of Kazakhstan: 

textbook.- Almaty: KazNPU named after Abaya, 2013.- 

320 pages.-16 EXS 

S. Burmagambetov Physical geography of Kazakhstan: 

textbook.- Almaty:, 2016.-158 pages.- 15 copies. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

 Оқыту теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика обучения 

Theory and Methodology 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Токаева Ж.Т. 

Токаева Ж.Т. 

Tokayev Z. T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5,6 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля Методика преподавания географии 



Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

География оқыту әдістемесі 

Methods of teaching geography 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Практикум по методике преподавания географии (БД 

КВ) 

Инклюзивное образование (БД ОК) 

География оқыту әдістемесінің практикум (БД КВ) 

Инклюзивті білім беру (БД ОК) 

Workshop on methods of teaching geography (DB KV) 

Inclusive education (BD OK) 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған 

бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу кезінде 

алынған білім зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындаудың негізгі дағдылары мен 

біліктерін өңдеу, география бойынша жаңартылған 

мазмұнына сәйкес типтік және зерттеу есептерін 

шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде шағын топта 

жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше іздеу, 

ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен 

жұмыс жасау және ауызша хабарламалар, 

баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат 

ұсыну, оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру және 

өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

знание и понимание: теорию и методику обучения по 

обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, 

полученные при изучении дисциплин выработка 

основных умений и навыков выполнения 

лабораторных и исследовательских (проектных) 

работ, решения типовых и исследовательских задач 

согласно обновленному содержанию по географии, в 

профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

передача информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного взаимодействия 

на лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в сети 

Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 



аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

knowledge and understanding: theory and methods of 

training on the updated training program. 

application of knowledge and understanding: knowledge 

gained in the study of disciplines development of basic 

skills and abilities of laboratory and research (design) 

works, solutions of typical and research tasks according 

to the updated content on geography, in professional 

space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

ability to study: independent search on the Internet, work 

with scientific, reference, methodological literature and 

analysis and presentation of information in the form of 

oral presentations, reports, abstracts, abstracts, use of 

information and materials in the educational process, 

demonstration of logical, analytical, abstract, critical 

thinking for further training with a high degree of 

independence and improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. 
География оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 
Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. 

Методика обучения географии : учебник и 

практикум. М., 2017.   

Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата.  М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Жанартылған типттік бағдарлама. 

 General provisions Tokanova S. A., Matevska O. B., T. 

Uvaliyev i.e. Methods of teaching geography. Textbook. 

Almaty, 2016 

Customs, Smirnova, M. S., Dushina, I. V. methods of 



teaching geography: textbook and practicum. M., 2017.  

 Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography: 

textbook and workshop for academic undergraduate. M.: 

Yurayt Publishing House, 2016. 

Vulcanized sample program. 

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жалпы ғылыми географиялық 

Общенаучный географический 

Thegeneralgeigraphic 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Бейсембаева Р.С., Женсикбаева Н.Ж. 

Бейсембаева Р.С., Женсикбаева Н.Ж 

Beisembaeva R.S., Zhensikbaeva N.Zh. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

10/17 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3,4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Введение в экономическую и социальную географию 

География почв, экономическая география 

Топырақ географиясы, экономикалық  география 

Introduction to economic and social geography 

Soil geography, economic geography 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Технико-экономические основы производства (БД 

КВ) 

География почв (БД КВ) 

Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию (БД КВ) 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері (БД 

КВ) 

Топырақ географиясы (БД КВ) 

Кіріспе экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияға (БД КВ) 

Technical and economic basis of production (DB KV) 

Soil geography (DB KV) 

Introduction to economic, social and political geography 

(DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: экономикалық географияның 

теориялық жағдайын, географиялық әдістердің 

мазмұнын білу, ғылыми зерттеулерді тиімді жүргізу 

үшін әдістерді дұрыс таңдау, экономикалық 

географиядағы негізгі заңдар мен заңдылықтардың 



мазмұнын түсіну; сала географиясы мен өндірістің 

орналасуын талдау жасау үшін технологиялық 

процестердің негіздерін білу; топырақ типтерін 

түсіндіру үшін топырақ географиясының 

заңдылықтарын білу, оларды пайдалану және сақтау. 

Білімді жаңартылған мектеп бағдарламаларына 

бейімдей білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және 

экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары 

арасында байланыс табу, ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың зерттеу 

жұмысында ғылыми бағдарламалар мен ғылыми 

жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және 

экономикалық-географиялық білімді еркін меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды 

жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен 

арсеналын меңгеру; қажетті экономикалық-

географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық 

материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, 

Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі 

компьютерлік бағдарламаларды еркін меңгеру, 

статистикалық Материалды өңдеу және оны 

графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур және 

Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание: знать теоретические положения 

экономической географии, содержание 

географических методов, осуществлять правильный 

подбор методов для эффективного проведения 

научных исследований, понимать содержание 

основных законов и закономерностей в 

экономической географии; знать основы 

технологических процессов для составления анализа 

размещения производств и географии отраслей; знать 

закономерности географии почв для объяснения 

типов почв, их использования и сохранения. Уметь 

адаптировать знания к обновленным школьным 

программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями 

географического и экономического содержания, 

уметь организовывать научные исследования, 

составлять научные программы и научные проекты в 

исследовательской работе студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть 

общегеографическими  и экономико-

географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим 

арсеналом географических методов для проведения 

научных работ, составления проектов; уметь 

проводить поиск необходимой экономико-

географической информации, достоверных 

статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую техническую 

подготовку, свободно владеть различными 

компьютерными программами для проведения 

географических исследований, уметь обрабатывать 

статистический материал и представлять его в 

графическом  виде. Иметь навыки работы с 

настенными, контурными и картами атласа. 

knowledge and understanding: to know the theoretical 

positions of economic geography, the content of 



geographical methods, to carry out the correct selection 

of methods for effective research, to understand the 

content of the basic laws and laws in economic 

geography; to know the basics of technological processes 

for the analysis of the location of production and 

geography of industries; to know the laws of soil 

geography to explain the types of soils, their use and 

conservation. To be able to adapt knowledge to the 

updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of 

geographical and economic content, to be able to 

organize scientific researches, to make scientific 

programs and scientific projects in research work of 

students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General 

geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of 

geographical methods for research, drafting; be able to 

search for the necessary economic and geographical 

information, reliable statistical materials. 

ability to study: to have a high technical training, to be 

fluent in various computer programs for geographical 

research, to be able to process statistical material and 

present it in graphical form. To have the skills to work 

with wall-mounted, contoured and Atlas maps. 
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(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 
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- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 
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compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Оқыту әдістемелері мен елтану пәндері 

Страноведческие дисциплины с методикой 

преподавания 

Country geographic disciplineswith a teachingtechnique 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Токаева Ж.Т., Женсикбаева Н.Ж. 

Токаева Ж.Т., Женсикбаева Н.Ж. 

Tokayeva Z. T., Zhenzikbaeva N.Zh. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

9/15 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5,6 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Экономикалық, әлеуметтік, және саяси географияға  

кіріспе, Өндірістің  техникалық- экономикалық  

негіздері,  

Введение в экономическую и социальную 

географию, Технико-экономические основы 

поизводства,  

Introduction to theeconomic and 

socialgeography,Feasibilitybasispoizvodstva,  

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Методика преподавания географии (ПД ОК) 

Экономическая, политическая и социальная 

география мира (ПД КВ) 

Физическая география материков и океанов (ПД КВ) 



Географияны оқыту әдістемесі (ПД ОК) 

Экономикалық, саяси және әлеуметтік географиясы 

(ПД КВ) 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 

географиясы (ПД КВ) 

Methods of teaching geography (PD OK) 

Economic, political and social geography of the world 

(PD KV) 

Physical geography of continents and oceans (PD SQ) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі технологиялары, 

географияны оқыту процесінің негіздері; 

географиялық білім берудің мақсаты, мазмұны, 

әдістері, ұйымдастыру формалары мен құралдары, 

оқушыларды оқыту және тәрбиелеу процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар мен 

іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 

бағдарламасында студенттердің білім беру, зерттеу 

және жобалау жұмыстарын іске асыруда тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен 

білім беру технологияларын қолдану; қосымша 

сабақтар мен викториналар, жаратылыстану 

ғылымдары секциялары, бағалау жүйесін түсіну 

және қолдану үшін жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) пайдалана отырып, 

жаңа әдістерді (проблемалы, зерттеу, интегративті, 

құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын және бағалау 

өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-техникалық 

прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның қысқа 

мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді мектеп 

сабақтарының жоспарларын жасау, өткізілген 

сабақты талдау, педагогикалық және география 

ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания географии; 

цели, содержание, методы, организационные формы 

и средства географического образования, процесса 

обучения и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  .развитие базовых 

навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, применение 

соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной 

программе; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые методы 

(проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев 

выражение суждений:  Проектировать и 



осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять сбор 

и интерпретацию информации для формирования  

суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений, состояния научно-

технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в школе, 

разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов школьных уроков географии, 

анализа проведенного урока, изменения его 

структуры и содержания в соответствии с новыми 

данными педагогической и географической наук; 

knowledge and understanding: modern technologies of 

teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the process of training and 

education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and abilities 

in laboratory and research (project) work, application of 

appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational technologies in the 

implementation of educational, research and project 

work of students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of natural Sciences, using 

new methods (problematic, research, integrative, 

competent) for understanding and application of the 

evaluation system based on criteria 

expression of judgments: to Design and implement the 

pedagogical process at school; to use new pedagogical 

technologies of teaching and evaluation criteria in 

practice; communicative abilities: to collect and interpret 

information for the formation of judgments taking into 

account social, ethical and scientific considerations, the 

state of scientific and technological progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective and 

thematic planning of teaching school geography course 

at school, development of short-term, medium-term and 

long-term plans of school geography lessons, analysis of 

the lesson, changes in its structure and content in 

accordance with the new data of pedagogical and 

geographical Sciences; 
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қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 
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учеб. для вузов / под ред. Э. П. Романовой. - М. : 

Академия. 

  Т. 1 : Физическая география материков, кн. 1 : 

Дифференциация и развитие ландшафтов суши 

Земли. Европа. Азия : в 2 кн. / Э. П. Романова, Н. Н. 

Алексеев  

Әбілмәжінова С.Ә., Бейкитова А.Н. Материктер мен 

мұхиттардың физикалық географиясы : оқулық.- 

Алматы : Bookprint, 2013.-520 бет.-10 экз а, М. А. 

Аршинова . - 2014.- 464 с.  

Географияны оқыту әдістемесі : ЖОО студенттері 

мен орта мектептің география пәні мұғалімдеріне 

арналған оқулық / Е. А. Тоқпанов [және т. б.]. - 

Алматы : Эверо, 2016. - 412 бет 

Мартынов В.Л. Социально-экономическая география 

современного мира: учебник/ В.Л. Мартынов, Э. Л. 

Файбусович.- М.: Академия, 2010.- 256 с. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира – 

М.: Дрофа, 2010. 

Козьева, И. А. Экономическая география и 

регионалистика: учеб. пособие для вузов / И. А. 

Козьева, Э. Н. Кузьбожев.- М.: КНОРУС, 2015.- 336 

с. 

Социально-экономическая география зарубежного 

мира/ под ред. В.В. Вольского – М.: КРОН-ПРЕСС, 

2015. 

Родионова И.А. Политическая карта мира. М., 2012. 

Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. 

География оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 

Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. 

Методика обучения географии : учебник и 

практикум. М., 2017.   

Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата.  М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Жанартылған типттік бағдарлама. 

Сухоруков түсті, В. Д. географияны оқытудың 

Әдістемесі [Текст] : учеб. академиялық 

бакалавриатқа арналған практикум / В. Д. 

Сухоруков, В. Г. Суслов. - М.: 2017 Yurate,. - 359 Б. 



он 

Материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы []: оқулық / СӘ. Әбілмәжінова, А. Н. 

Бейкитова. - Алматы : ССШ "BOOKPRINT" 

баспаханасы, 2013. - 520 бет. 

 Материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясын оқытудың әдістемелік мәселелері [] : 

оқу-әдістемелік құрал / Г. Б. Зәбенова, Б. Т. 

Сабырбаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 92 бет. 

Материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы []: Географиялық атаулардың 

номенклатурасы / К. М. Джаналеева, А. А. 

Жангужина. - Алматы : Эверо, 2014. - 392 с 

 Материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы. жоғары оқу орындары үшін / Ред.Э. П. 

Романова. - М.: Академия. 

Т. 1: материктердің физикалық географиясы, кн. 1 : 

жер құрлығының ландшафтарын 

дифференциациялау және дамыту. Еуропа. Азия: 2 

күн. / Э. П. Романова, Н. Н. Алексеев  

 General provisions Sukhorukov, VD methods of 

teaching geography [Text]: studies.benefit. and 

workshop for academic bachelors / V. D. Sukhorukov, 

V. Astana Suslov. - Moscow: Yurayt, 2017. - 359 p. 10 

Physical geography of continents and oceans [] : tutorial 

/ S. Abilmazhinova, A. N. Bakytova. - Almaty: 

bookprint publishing house, 2013. - 520 pages. 

 Methodical problems of teaching of physical geography 

of continents and oceans [] : teaching aid / G. B. Tel: 8 

(7182) 32-07-30 T. read More... - Ust-Kamenogorsk: 

publishing House "Berel" of EKSU. Amanzholova, 

2015. - M.: Ed. 

Physical geography of continents and oceans: 

nomenclature of geographical names. - Almaty: Evero, 

2014. - 392 p. 

 Physical geography of continents and oceans : 2 m.: 

Publishing house KAZ. for high schools / under the 

editorship of E. P. Romanova. - M. : Academy. 

Vol. 1: physical geography of continents, kN. 1: 

Differentiation and development of land landscapes. 

Europe. Asia: in 2 kN. / E. P. Romanova, N. M. P. 

Alekseev  
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Білім беру бағдарламасы:география - биология 

Образовательная программа:география-биология 

Education program: Geography - biology 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Биологиялық 

Биологический 

Biological 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

 Карменова Б.Х., Игисиноваа Ж.Т. 

Карменова Б.Х.,., Игисиноваа Ж.Т. 

.,Karmenova B.H., J. T. Igisinova 

 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 



 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Биология  

Биология 

Biology 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Ботаника (БД КВ) 

Зоология (ПД КВ) 

Ботаника (БД КВ) 

Зоология (ПД КВ) 

Botany (DB KV) 

Zoology (PD KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну:  биологиядағы негізгі заңдар мен 

заңдылықтардың мазмұнын білу; болашақ биология 

мұғалімінің биологиялық білім беру жүйесіндегі 

курстың маңызы мен орнын; үш тілдегі негізгі 

терминдерді; генетикалық, жасушалық инженерия, 

өсімдіктердің микроклоналды көбеюінің 

перспективаларын білу.; 

білімдерін қолдану және түсіну:  Қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып, негізгі 

микробиологиялық және биотехнологиялық 

объектілермен жұмыс істеу әдістемесі; биология 

бойынша жаңартылған мазмұнға сәйкес типтік және 

зерттеу міндеттерін шешу үшін зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмыстарын орындаудың негізгі 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру; 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

өңдеу, бағалау, оның пайдалылығын талдау және 

орта мектепте оқытуда жаңартылған мазмұн 

бойынша міндеттерді шешу үшін боашақта  

мақсатты қолдану; 

коммуникативті қабілеттер: ақпарат беру, диалог 

және ынтымақтастық негізінде топтық жұмыстар 

жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара қарым-қатынас 

жасау арқылы ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен 

шешімдерді беру; 

оқуға қабілеттілігі:Интернет желісінде өз бетінше 

іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс істеу және ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар 

түрінде ақпарат ұсыну, оқу процесінде мәліметтер 

мен материалдарды пайдалану дағдыларын көрсету, 

әрі қарай жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды 

жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, жалпы мәдени 



және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, 

аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

знание и понимание: знать содержание основных 

законов и закономерностей в биологии;  особенности 

и тенденции развития современного мира в условиях 

реформ  во всей жизни, значимость и место курса в 

системе биологического образования будущего 

учителя биологии; основные термины на трех 

языках; перспективы генетической, клеточной 

инженерии, микроклонального размножения 

растений; 

применение знаний и понимания: владеть 

биологическими знаниями; проводить биологические 

исследования; выработка основных умений и 

навыков выполнения лабораторных и 

исследовательских (проектных) работ для решения 

типовых и исследовательских задач согласно 

обновленному содержанию по биологии. 

выражение суждений:   поиск, отбор, 

систематизация, обработка информации, оценка, 

анализ ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач по 

обновлённому содержанию преподавания в средней 

школе; 

коммуникативные способности:   передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях в условиях 

групповых работ на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

способности к учебе:    демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети Интернет, работы с 

научной,  справочной, методической  литературой и 

анализа и представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

knowledge and understanding: to know the content of 

the basic laws and laws in biology; features and trends in 

the development of the modern world in the context of 

reforms in all life, the importance and place of the course 

in the system of biological education of the future 

teacher of biology; basic terms in three languages; 

prospects of genetic, cellular engineering, microclonal 

reproduction of plants; 

application of knowledge and understanding: possess 

biological knowledge; conduct biological research; 

develop basic skills and abilities to perform laboratory 

and research (design) work to solve typical and research 

tasks according to the updated content of biology. 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, information processing, evaluation, 

analysis of its usefulness and purposeful application in 

the long term to solve problems on the updated content 

of teaching in high school; 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 



classes in the conditions of group work on the basis of 

tolerance, dialogue and cooperation; 

ability to study: demonstration of skills of independent 

search on the Internet, work with scientific, reference, 

methodical literature and analysis and presentation of 

information in the form of oral reports, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinking for further training with a high 

degree of independence and improve their intellectual, 

cultural and professional level. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Лотова, Л. И. Ботаника. Морфология и анатомия 

высших растений [Текст]  : учеб. для  вузов / Л. И. 

Лотова. - Изд. 7-е, стереотип. - М. : Ленанд, 2018. - 

512 с. : ил. - 1 

Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология 

растений [Текст]  : практикум : учеб. пособие для 

СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 181 с. - 2 

Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология 

растений [Текст]  : практикум : учеб. пособие для 

СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 181 с. – 2 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных: Учеб. 

для вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. 

Шаталова.- 7-е изд.- М.: Academia, 2012.- 448 с.: ил.- 

5 

Лотова Л. И. Ботаника. Жоғары өсімдіктердің 

морфологиясы мен анатомиясы [Мәтін]: оқу. жоғары 

оқу орындары үшін / Л. И. Лотова. - Изд. 7 - ші, 

стереотип. - М.: Ленанд, 2018. - 512 с.: ил. - 1 

Жуйкова, Т. В. Ботаника: өсімдіктердің анатомиясы 

және морфологиясы [Мәтін] : практикум : учеб. 

пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-ші басылым., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 181 б. - 2 

Жуйкова, Т. В. Ботаника: өсімдіктердің анатомиясы 

және морфологиясы [Мәтін] : практикум : учеб. 

пособие для СПО / Т. В. Жуйкова. - 2-ші басылым., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 181 б. – 2 

Константинов, В. М. омыртқалылар Зоологиясы: Оқу 

құралы. жоғары оқу орындары үшін / В. М. 

Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова.- 7-ші 

басылым.- М.: Academia, 2012.- 448 с.: ил.- 5 



Lotova, L. I. Botany. Morphology and anatomy of higher 

plants [Text] : studies. for universities / L. I. lotova. - Ed. 

7's, stereotype. - Moscow: Lenand, 2018. - 512 p.: Il. - 1. 

Zhuikova, T. V. Botany: anatomy and morphology of 

plants [Text] : workshop : studies. a Handbook for SPO / 

T. V. zhuikova. - 2nd ed., pererab. I DOP. - M.: yurait, 

2018. - 181 p. - 2. 

Zhuikova, T. V. Botany: anatomy and morphology of 

plants [Text] : workshop : studies. a Handbook for SPO / 

T. V. zhuikova. - 2nd ed., pererab. I DOP. - M.: yurait, 

2018. - 181 p. – 2. 

Konstantinov, V. M. vertebrate Zoology: Studies. for 

high schools / V. M. Konstantinov, S. P. Naumov, S. P. 

Shatalov.- 7-e Izd.- Moscow: Academy, 2012.- 448 p.: 

Il.- 5. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Пәнаралық 2 

Междисциплинарный 2 

Interdisciplinary 2 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Бейсембаева Р.С. 

Бейсембаева Р.С. 

Beysembaeva R. S. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Физическая и экономическая география 

Физикалық және экономикалық география 

Physical and economic geography 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

География населения с основами демографии и 

этнографии (ПД КВ) 

Методика преподавания биологии 

 (БД КВ) 

Общая гидрология (БД КВ) 

География мирового хозяйства (БД КВ) 

Халықтар географиясы демография негіздерімен 

және этнография (ПД КВ) 

Биологияны оқыту әдістемесі 

(БД КВ) 



Жалпы гидрология (БД КВ) 

Шаруашылық географиясы (БД КВ) 

Geography of population with the basics of demography 

and Ethnography (PD KV) 

Methods of teaching biology 

 (DB KV) 

General hydrology (DB KV) 

Geography of the world economy (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: жалпы теориялық сұрақтар мен 

әлем халқын қайта құру ерекшеліктерін, еңбек 

ресурстарының мәселелерін және халықты 

орналастыру ерекшеліктерін білу. 

білім мен түсінуді қолдану: әдеби, статистикалық 

және картографиялық көздер негізінде объектілерді, 

құбылыстар мен процестерді географиялық талдауды 

жүргізу; практикалық және ғылыми-зерттеу 

(жобалау) жұмысының негізгі дағдылары мен 

іскерліктерін дамыту, жаңартылған оқу жоспарында 

студенттердің оқу, ғылыми-зерттеу және жобалау 

жұмыстарын жүзеге асыру кезінде тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен 

білім беру технологияларын пайдалану; қосымша 

сабақтар мен викториналар, ғылыми жаратылыстану 

пәндерінің бөлімдері, критериалды бағалау жүйесін 

түсіну және қолдану үшін жаңа әдістерді 

(проблемалық, зерттеу, интегративті, Құзыретті) 

қолдану. 

пікір білдіру: логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

аумақтардың әлеуметтік-демографиялық 

ерекшеліктерін анықтай білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау, 

студенттердің патриоттық-азаматтық позицияларын 

қалыптастыру. 

коммуникативтік дағдылар: толеранттық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде топтық жұмыс 

жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда 

әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас арқылы 

ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді 

беру; алынған білімді практикада қолдану. 

оқуға қабілеттілігі:Интернетте өз бетінше іздеу 

дағдыларын көрсету; карталармен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу 

дағдысы.жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқу 

және өзінің зияткерлік, мәдени және кәсіби деңгейін 

арттыру үшін логикалық, аналитикалық, дерексіз, 

сыни ойлауды көрсету 

знание и понимание: знать общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения 

мира, проблемы трудовых ресурсов и особенности 

размещения населения. 

применение знаний и понимания: составлять 

географический анализ объектов, явлений и 

процессов на основе литературных, статистических и 

картографических источников; развитие базовых 

навыков и умений практической и 

исследовательской (проектной) работе, применение 

соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной 



программе; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые методы 

(проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления; уметь выделять 

социально-демографические особенности 

территорий, ориентировать студентов для реализации 

экономических и социальных программ развития, 

формировать патриотические гражданские позиции 

студентов. 

коммуникативные способности:  передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях в условиях 

групповых работ на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; использовать полученные знания на 

практике.   

способности к учебе:   демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети Интернет; иметь 

навыки работы с картами и статистическими 

источниками.демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding: to know the General 

theoretical issues and specific features of reproduction of 

the population of the world, the problems of labor 

resources and features of the host population. 

application of knowledge and understanding: to make a 

geographical analysis of objects, phenomena and 

processes on the basis of literary, statistical and 

cartographic sources; development of basic skills and 

abilities of practical and research (project) work, the use 

of appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational technologies in the 

implementation of educational, research and project 

work of students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of the natural Sciences, 

using new methods (problematic, research, integrative, 

competent) to understand and apply the criteria-based 

assessment system. 

expression of judgments: formation of skills of logical, 

analytical, critical, conceptual thinking; to be able to 

allocate social and demographic features of territories, to 

Orient students for implementation of economic and 

social programs of development, to form Patriotic civil 

positions of students. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

classes in the conditions of group work on the basis of 

tolerance, dialogue and cooperation; use the knowledge 

in practice. 

ability to study: demonstration of self-searching skills on 

the Internet; have skills in working with maps and 

statistical sources.demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinking for further training with a high 

degree of independence and improve their intellectual, 



cultural and professional level 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Анохин, А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. - 279 с. 2 

Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях: сб. науч. трудов.- Усть-

Каменогорск: Либриус, 2011.- 404с. 2 

Жумасултанов Т. Ж. Народ Казахстана: современное 

состояние демографического и социального 

развития(обзор-анализ-комментиарии) .- Алматы, 

2012.- 230с. 1 

Кожахметов А. Б. Внутренняя миграция в 

Казахстане: в поисках решения / А. Б. Кожахметов, 

М. Б. Асанбаев.- Алматы: РОО Шанырак, 2010.- 

180с. 10 

Аубакирова, Ж. С. Демографическое районирование 

Казахстана [Текст]  : моногр. / Ж. С. Аубакирова ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 186 с. – 2 

Anokhin, the Geography of the population with the 

basics of demography:benefit.  for Acad. bachelor degree 

/ A. A. Anokhin, D. V. - M.: publishing house of KAZ. - 

Moscow: Yurayt, 2018. - 279 p. 2 

Ethnodemographic processes in Kazakhstan and 

neighboring territories: collection of scientific works. 

labours'.- Ust-Kamenogorsk: Librius, 2011.- 404s. 2 

T. Gamesultan Almaty the People of Kazakhstan: current 

state of demographic and social development(survey-

analysis-commenti) .- Moscow: Higher school, 2011. - 

M.: publishing house of KAZ. One 

S. Kozhakhmetov, B. Internal migration in Kazakhstan: 

in search of solutions / A. B. Kozhakhmetov, M. B., the 

dictionary is implemented two-way transfer.- Moscow: 

Higher school, 2011. 180C. 10 

Ul. Aubakirova, D. S. Demographic zoning of 

Kazakhstan [Text]: monograph. / / / / / / S. Aubakirova ; 

M-in education and science of RK. - Ust-Kamenogorsk : 

Berel : publishing house of East Kazakhstan state 

University, 2017. - 186 P. – 2 

Дата обновления 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Геоинформатика және табиғатты қорғау 

Геоинформатика и природопользование 

Geoinformatics and natyre management 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Павленко А.В. 

Павленко А.В. 

Pavlenko A. V. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Информатика, География 

Информатика, География 

Computer Science, Geography 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Природопользование (ПД КВ) 

Основы геоинформатики (ПД КВ) 

Табиғатты пайдалану (ПД КВ) 

Геоинформатика негіздері (ПД КВ) 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: мектеп курсында Географияны 

және жаратылыстану, фактілерді, құбылыстарды, 

негізгі ұғымдарды, заңдылықтарды және 

қағидаларды, зерделенетін объектілердің логикасын, 

жаңа бағдарлама бойынша табиғаттану мазмұнын 

және әдістемелік аспектілерін білу.; 

білу мен түсінуді қолдану: Геоинформатика, 

геожүйелер, техногенез мен геожүйе және т.б. 

арасындағы байланысты теориялық анықтауды беру; 

геожүйелер компоненттерінің арасындағы 

байланыстың бұзылуын анықтау және оларға ықпал 

ету шараларын білу; геожүйеде деструкция деңгейін 

белгілеу; аумақтың толық физикалық-географиялық 

сипаттамасын беру, картада барлық табиғат 

пайдалану объектілерінің орналасқан жерін көрсету. 

география бойынша жаңартылған мазмұнға сәйкес 

зертханалық және зерттеу (жобалау) жұмыстарын 

орындау, типтік және зерттеу есептерін шешудің 

негізгі іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пікір білдіру: аргументтерді ұсыну және қорғау 

арқылы мектеп курсында геоиформатика және 

табиғатты пайдалану мәліметтерін жинау, талдау, 

жалпылау және түсіндіру. 

коммуникативтік қабілеттер: толеранттық, диалог 



және ынтымақтастық негізінде шағын топтағы 

жұмыс жағдайында практикалық сабақтарда 

әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау 

жолымен ақпарат, идеялар, проблемалар мен 

шешімдерді беру; 

оқу қабілеті:, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік 

әдебиетпен жұмыс жасау карталармен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу; зертханалық 

жабдықтармен жұмыс істеу; ауызша хабарламалар, 

баяндамалар, тезистер, рефераттар, мәліметтер мен 

материалдарды оқу процесінде пайдалану түрінде 

ақпаратты талдау және ұсыну. 

знание и понимание: Знать цели и задачи, методов, 

достижений, содержание природоведения по 

обновленной программе  и методические аспекты 

изучения в школьном курсе географии и 

естествознание; фактов и явлений, основных 

понятий, закономерностей и принципов, логики 

изучаемых объектов;  

применение знаний и понимания: Давать 

теоретические определения геоинформатики, 

геосистемы, связь между техногенезом и 

геосистемой и т.д.; устанавливать нарушение связи 

между компонентами геосистем и знать меры 

воздействия на них; устанавливать уровень 

деструкции в геосистеме; давать полную физико-

географическую характеристику территории, 

показывать на карте местонахождение всех объектов 

природопользования.  выработка основных умений и 

навыков выполнения лабораторных и 

исследовательских (проектных) работ, решения 

типовых и исследовательских задач согласно 

обновленному содержанию по географии. 

Выражение суждений:  осуществлять сбор, 

анализировать, обобщать и интерпретировать данные 

геоиформатики и природопользования  в школьном 

курсе путем выдвижения и защиты аргументов.   

коммуникативные способности:  передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия на 

практических занятиях в условиях работы в малой 

группе на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

способности к учебе:  , работы с научной,  

справочной, методической  литературой  навыки 

работы с картами и статистическими источниками; 

работы с лабораторным оборудованием;  анализ и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе.  

knowledge and understanding: to Know the goals and 

objectives, methods, achievements, content of natural 

science on the updated program and methodological 

aspects of the study in the school course of geography 

and natural science; facts and phenomena, basic 

concepts, laws and principles, the logic of the studied 

objects; 

application of knowledge and understanding: to give 

theoretical definitions of Geoinformatics, geosystems, 

the relationship between technogenesis and geosystem, 

etc.; to establish a violation of the relationship between 

the components of geosystems and know the impact on 



them; to establish the level of destruction in the 

geosystem; to give a complete physical and geographical 

characteristics of the territory, to show on the map the 

location of all objects of nature. development of basic 

skills and abilities to perform laboratory and research 

(design) works, solving typical and research tasks 

according to the updated content on geography. 

Expression of opinions: to collect, analyze, summarize 

and interpret data on geo-Informatics and environmental 

management in the school course by advancing and 

defending arguments. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction in practical classes in a small 

group on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

ability to study:, work with scientific, reference, 

methodical literature skills of working with maps and 

statistical sources; work with laboratory equipment; 

analysis and presentation of information in the form of 

oral reports, reports, abstracts, use of information and 

materials in the educational process. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

 Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные 

системы: учеб. пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. 

Задоя.- М.: Форум, 2014.- 112с 

Экология и рациональное природопользование: учеб. 

пособие / Я. Д. Вишняков, А. А. Авраменко, Г. А. 

Аракелова, С. П. Киселева; под ред. Я. Д. 

Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с.    

Константинов, В. М. Экологические основы 

природопользования : учеб. для сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 

14-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 240 с. 5 

Экология және табиғатты тиімді пайдалану: оқу. 

құралы / Я. Д. Вишняков, а. А. Авраменко, Г. А. 

Аракелова, С. П. Киселева; под ред. Я. Д. 

Виншякова.- М.: Академия, 2013.- 384с.    

Константинов, В. М. Экологиялық табиғатты 

пайдалану негіздері : оқу құралы. орта үшін. проф. 

образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 

14-ші басылым., стереотип. - М.: Академия, 2013. - 

240 б. 5 

 Blinowska Y. Yu, Introduction to geographic 



information systems: proc. guide / Y. Y. blinovskaya, D. 

S. Zadoya.- Moscow: Forum, 2014.- 112s . 

Ecology and environmental management: studies. 

manual / Ya. d. Vishnyakov, A. A. Avramenko, G. A. 

Arakelova, S. P. Kiselev; ed. by J. D. Inshakov.- 

Moscow: Academy, 2013.- 384s.    

Konstantinov, V. M. Ecological bases of nature 

management: studies. for your environment. professional 

education / V. M. Konstantinov, Y. B., Chelidze. - 14-e 

Izd., stereotype. - Moscow: Academy, 2013. - 240 p. 5 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Білім беру бағдарламасы: география және жаратылыстану  

Образовательная программа:география-естествознание  

Education program: Geography and Naturalhistory 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Пәнаралық 2 

Междисциплинарный 2 

Interdisciplinary 2 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Салыкбаева Г.М., Бейсембаева Р.С. 

Салыкбаева Г.М., Бейсембаева Р.С. 

Salykbayeva G. M., Beysembayeva R. S. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Геонформатика, География , топонимика 

Геонформатика, География , топонимика 

Geoinformatics, Geography, toponymy 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Геоинформатика  (ПД КВ) 

Топонимика (ПД КВ) 

Geoinformatics (PD KV) 

Toponymy (PD KV) 

Geoinformatics (PD KV) 

Toponymy (PD KV) 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: географиялық атаулардың 

теориялық жағдайын, семантикасын, этимологиясын 

және этиологиясын, сондай-ақ жаңартылған 

бағдарлама бойынша бөлімнің әдістемелік 

аспектілерін білу; топонимдердің шығу тегін және 



оларды жіктеу үшін негіздерді түсіну; 

білім мен түсінуді қолдану: топонимдердің генезисі, 

олардың тарихи, лингвистикалық және географиялық 

негізі туралы білімді ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, дұрыс қолдана 

білу, жобалау жұмыстарын құрастыруда білімді 

қолдану; зертханалық және зерттеу жұмыстарын 

жүргізуде негізгі біліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру; сызба құралдарымен практикалық 

жұмыс істеу дағдысының болуы; 

білдіру пікірлерді: 

топонимдердің мазмұнын бұрмалау, дұрыс жазу 

және айтылу мәселелеріне жұртшылықтың назарын 

аударудың коммуникативтік қабілеттерін 

қалыптастыру, жаңартылған оқу процесінде 

патриотизмді қолдау және ынтымақтастықты дамыту 

мақсатында географиялық объектілердің 

зерттелмеген атын өзгертуді әуестендіру қауіптілігі 

туралы халыққа дәлелді түсіндіре білуді 

қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: кіші және үлкен 

топтарда жұмыс істеу арқылы топонимдердің 

мазмұны мен тарихын бағдарлай білуді 

қалыптастыру, әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл арқылы географиялық атаулардың 

әлеуметтік-маңызды мысалдарын қорғай білуді 

қалыптастыру; этиологияны сақтау идеяларын 

дамыту кезінде төзімділікті қалыптастыру және 

ғылыми мақсатта атаулардың этимологиясын 

қалыптастыру.; 

оқуға қабілеті: сандық карталарды өз бетінше 

құрастыру, қажетті ақпаратты жинау және өңдеуді 

жүзеге асыру дағдыларын үйрету; қажетті 

экономикалық-географиялық ақпаратты іздеу, 

интернет-ресурстарды, ғылыми анықтамалық, 

әдістемелік әдебиетті қолдана отырып, сыни ойлау 

дағдыларын қалыптастыру және дамыту, ойлау 

қызметінің аналитикалық және синтетикалық 

дағдыларын қалыптастыру және дамыту мақсатында 

топонимдердің шығу тегіне, мазмұнына және 

дамуына талдау жасау. 

знание и понимание: знать теоретические 

положения, семантику, этимологию и этиологию 

географических названий, а также методические 

аспекты раздела по обновлённой программе; 

понимать происхождение топонимов и основания 

для их классификации; 

применение знаний и понимания: уметь правильно 

применять знания о генезисе топонимов, их 

исторической, лингвистической и географической 

основе, используя информационно-

комуникационные технологии, применять знания 

при составлении проектных работ; выработать 

основные умения и навыки при проведении 

лабораторных и исследовательских работ; иметь 

навыки практической работы с чертежными 

инструментами; 

выражение суждений: 

выработать коммуникативные способности 

привлечения внимания общественности к вопросам 

искажения  содержания, правописания и 

произношения топонимов,  сформировать в 

обновлённом учебном процессе умение 



аргументированно объяснять населению об 

излишествах и опасности увлечения ненаучного 

переименования географических объектов с целью 

поддержания патриотизма и развития сотрудничесва; 

коммуникативные способности: формирование 

умения ориентироваться в содержании и истории 

топонимов посредством работы в малых и больших 

группах, умения защитить социально-значимые 

примеры географических названий путём социально-

коммуникативного взаимодействия; привитие  

толерантности при развитии идей сохранения 

этиологии и этимологию названий в научных целях; 

способности к учебе:    привитие навыков 

самостоятельного составления цифровых карт, 

осуществления сбора и обработки необходимой 

информации; умения проводить поиск необходимой 

экономико-географической информации, 

составление анализа происхождения, содержания и 

развития топонимов, используя Интернет-ресурсы, 

научную справочную, методическую литературу с 

целью формирования и развития навыков 

критического мышления, аналитических и 

синтетических навыков мыслительной деятельности. 

knowledge and understanding: to know the theoretical 

positions, semantics, etymology and etiology of 

geographical names, as well as methodological aspects 

of the section on the updated program; to understand the 

origin of place names and the basis for their 

classification; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to correctly apply knowledge about the Genesis of place 

names, their historical, linguistic and geographical basis, 

using information and communication technologies, to 

apply knowledge in the preparation of design work; to 

develop basic skills in laboratory and research work; to 

have skills of practical work with drawing tools; 

expression of judgments: 

to develop communicative abilities to attract public 

attention to the issues of distortion of content, spelling 

and pronunciation of place names, to form in the updated 

educational process the ability to explain to the public 

about the excesses and dangers of non-scientific 

renaming of geographical objects in order to maintain 

patriotism and develop cooperation; 

communication skills: formation of the ability to 

navigate the content and history of place names through 

work in small and large groups, the ability to protect 

socially significant examples of geographical names 

through social and communicative interaction; instilling 

tolerance in the development of ideas of conservation of 

etiology and etymology of names for scientific purposes; 

ability to study: instilling skills of self-preparation of 

digital maps, the collection and processing of necessary 

information; the ability to search for the necessary 

economic and geographical information, the analysis of 

the origin, content and development of place names, 

using Internet resources, scientific reference, 

methodological literature in order to form and develop 

critical thinking skills, analytical and synthetic skills of 

mental activity. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 



Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

1. Каймулдинова К.Д. Топонимика : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2011.- 336 бет.-50 экз 

2. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан өзен -көл 

атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 

2017. - 256 бет.-25 экз 

3. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. 

справочник / М-во связи и информации РК, Комитет 

информации и архивов. - Алматы : Аруна, 2010. - 815 

с. : ил. 2 

4. Бияров, Б. Н. Топонимы Казахского Алтая [Текст]  

: моногр. / Б. Н.  Бияров ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 120 с. 
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5. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные 

системы: учеб. пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. 

Задоя.- М.: Форум, 2014.- 112с. 

1. General provisions Ul. Baimuldinova D. place names: 

tutorial.- Moscow: Higher School, 2011. 336 p..-50 EQ 

2. G. Saparov T. name of the river-lakes of East 

Kazakhstan: textbook / S. T.-M.: Publishing house KAZ. 

- Almaty: Evero, 2017. - 256 pages.-25 EQ 

3. Toponymy of Kazakhstan [Text]: encyclopedia. 

directory / M - in communication and information of 

RK, Committee of information and archives. - Almaty: 

Aruna, 2010. - 815 P. Il. Two 

4. Biyarov, S. M. p. place Names of Kazakh Altai [Text]: 

monograph. / B. M. P. Burov, M of education and 

science. - Ust - Kamenogorsk : publishing house of East 

Kazakhstan state University, 2012. - 120 p. 10 

5. Blinowska Y. Yu, Introduction to geographic 

information systems: proc.benefit. guide / Y. Y. 

blinovskaya, D. S. Zadoya.- Moscow: Forum, 2014.- 112 

p. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жалпы географиялық 

Общегеографический 

The general geographic 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Бейсембаева Р.С.  

Бейсембаева Р.С. 

Beysembaeva R S 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 



Модуль түрі 

Module Type 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Гоеграфия населени, экология 

Тұрғындар географиясы, экология 

Population geography, ecology 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

География населения с основами демографии 

 (ПД КВ) 

Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды (БД КВ) 

Халықтар географиясы демография негіздерімен 

(ПД КВ) 

Климаттың өзгеруі және қоршаған ортаның ластануы 

(БД КВ) 

Population geography with basic demography 

 (AP KV) 

Climate change and environmental pollution (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: халықтың географиясының 

жаңартылған бағдарламасы бойынша бөлімінің 

мазмұны және мектеп курсында география және 

жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік 

аспектілері; жалпы теориялық сұрақтар мен әлем 

халқын қайта қалпына келтірудің ерекшеліктерін, 

еңбек ресурстарының мәселелерін және халықты 

орналастыру ерекшеліктерін білу. 

білу мен түсінуді қолдану: әдеби, статистикалық 

және картографиялық көздер негізінде объектілерді, 

құбылыстар мен процестерді географиялық талдауды 

құру. география бойынша жаңартылған мазмұнға 

сәйкес практикалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындаудың негізгі дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастыру. 

пікір білдіру: дәлелдерді ұсыну және қорғау арқылы 

аумақтың негізгі әлеуметтік-демографиялық 

ерекшеліктері туралы деректерді талдау, қорыту 

және түсіндіру; студенттерді экономикалық және 

әлеуметтік даму бағдарламаларын жүзеге асыру үшін 

бағыттау, студенттердің патриоттық азаматтық 

ұстанымдарын қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеттер: толеранттық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде шағын топта жұмыс 

істеу жағдайында зертханалық-практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-



қимыл жасау жолымен ақпаратты, идеяларды, 

проблемалар мен шешімдерді беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше іздеу 

дағдыларын көрсету ; карталармен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание:  цели и задач, методов, 

достижений, содержание раздела географии 

населения по обновленной программе  и 

методические аспекты изучения в школьном курсе 

географии и естествознание;знать общие 

теоретические вопросы и особенности 

воспроизводства населения мира, проблемы 

трудовых ресурсов и особенности размещения 

населения.  

применение знаний и понимания: составлять 

географический анализ объектов, явлений и 

процессов на основе литературных, статистических и 

картографических источников.  выработка основных 

умений и навыков выполнения практических и 

исследовательских (проектных) работ, согласно 

обновленному содержанию по географии. 

выражение суждений: анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные об основных   социально-

демографических особенностях территорий путем 

выдвижения и защиты аргументов; ориентировать 

студентов для реализации экономических и 

социальных программ развития, формировать 

патриотические гражданские позиции студентов. 

коммуникативные способности:   передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия на 

лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  демонстрация навыков 

самостоятельного поиска в сети Интернет ; иметь 

навыки работы с картами и статистическими 

источниками. 

knowledge and understanding of: aims and objectives, 

methods, achievements, the substance of the section of 

geography of the population according to the updated 

programme and methodological aspects of the study in 

the school course of geography and natural science;to 

know the General theoretical issues and specific features 

of reproduction of the population of the world, the 

problems of labor resources and features of the host 

population. 

application of knowledge and understanding: to make a 

geographical analysis of objects, phenomena and 

processes on the basis of literary, statistical and 

cartographic sources. development of basic skills and 

abilities to perform practical and research (design) work, 

according to the updated content on geography. 

expression of judgments: to analyze, generalize and 

interpret data on the main socio-demographic features of 

the territories by advancing and defending arguments; to 

Orient students to implement economic and social 

development programs, to form Patriotic civil positions 

of students. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through social and 

communicative interaction in laboratory and practical 

classes in a small group on the basis of tolerance, 



dialogue and cooperation; 

ability to study: demonstration of self-searching skills on 

the Internet ; have skills in working with maps and 

statistical sources. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Анохин, А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. - 279 с. 2 

Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях: сб. науч. трудов.- Усть-

Каменогорск: Либриус, 2011.- 404с. 2 

Жумасултанов Т. Ж. Народ Казахстана: 

современное состояние демографического и 

социального развития(обзор-анализ-комментиарии) 

.- Алматы, 2012.- 230с. 1 

Кожахметов А. Б. Внутренняя миграция в 

Казахстане: в поисках решения / А. Б. Кожахметов, 

М. Б. Асанбаев.- Алматы: РОО Шанырак, 2010.- 

180с. 10 

Аубакирова, Ж. С. Демографическое районирование 

Казахстана [Текст]  : моногр. / Ж. С. Аубакирова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 186 с. – 2 

Anokhin, the Geography of the population with the 

basics of demography:benefit.  for Acad. bachelor 

degree / A. A. Anokhin, D. V. - M.: publishing house of 

KAZ. - Moscow: Yurayt, 2018. - 279 p. 2 

Ethnodemographic processes in Kazakhstan and 

neighboring territories: collection of scientific works. 

labours'.- Ust-Kamenogorsk: Librius, 2011.- 404s. 2 

T. Gamesultan Almaty the People of Kazakhstan: 

current state of demographic and social 

development(survey-analysis-commenti) .- Moscow: 

Higher school, 2011. - M.: publishing house of KAZ. 

One 

S. Kozhakhmetov, B. Internal migration in Kazakhstan: 

in search of solutions / A. B. Kozhakhmetov, M. B., the 

dictionary is implemented two-way transfer.- Moscow: 

Higher school, 2011. 180C. 10 

Ul. Aubakirova, D. S. Demographic zoning of 

Kazakhstan [Text]: monograph. / / / / / / S. Aubakirova ; 

M-in education and science of RK. - Ust-Kamenogorsk 

: Berel : publishing house of East Kazakhstan state 

University, 2017. - 186 P. – 2 
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Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Naturalhistory 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Самарханов Т.Н., Егорина А.В. 

Самарханов Т.Н., Егорина А.В. 

Samerkhanov T. N., Egorinа A. V. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Естествознание 

Жаратылыстану 

Natural science 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

География современного мира (БД КВ) 

Гидрология (БД КВ) 

Естествознание в школе (БД КВ) 

Географические аспекты естествознания (ПД КВ) 

Қазіргі дүние географиясы (БД КВ) 

Гидрология (БД КВ) 

Жаратылыстану мектепте (БД КВ) 

Географиялық аспектілері жаратылыстану (ПД КВ) 

The geography of the modern world (DB KV) 

Hydrology (DB KV) 

Natural science at school (DB KV) 

Geographical aspects of natural science (PD KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: мақсат-міндеттерін, әдістерін, даму 

тарихын, география ғылымдарындағы орынын, 

болашақ мұғалімді дайындау жүйесіндегі орынын; 

фактілер мен тұжырымдарды, негізгі түсініктер мен 

заңдылықтар мен қағидаларды, зерттеу 

объектілерінің логикасын, жалпы теориялық 

мәселелері, ерекшеліктері, географиясы, қазіргі 

әлемнің проблемалары және гидрология кафедрасы 

ерекшеліктері жаратылыстану. 

білімдерін қолдану және түсіну: практикалық және 

ғылыми-зерттеу (жобалық) жұмыстарды орындауда 

базалық дағдылар мен дағдыларды дамыту, тиісті 

географиялық және пәнаралық білім, әдістер мен 



білім беру технологияларын, мектеп курстарында 

жаңартылған бағдарлама бойынша білім 

алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, жобалық 

жұмыстарын жүргізуде қолдану; факультативті 

сабақтар мен үйірмелерде, жаратылыстану пәнінің 

бөлімдерінен жаңа тәсілдермен (проблемалық, 

зерттеушілік, интегративті, компетентті) тапсырмалар 

құрап, критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолданады;  географиялық талдау объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің негізінде әдеби, 

статистикалық және картографиялық көздерді 

қолданады. 

Пікір білдіру:  логикалық, аналитикалық, 

критикалық, тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру: географиялық, пәнаралық 

білімдерімен дағдыларды, әдістерді және судың 

экологиялық жағдайын және антропогендік 

факторлардың әсерін бағалаудағы ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып 

дәлелдерді қорғау және көтермелеу жолымен 

алынған мәліметтерді талдау, түсіндіру және қорыту 

барысында жаратылыстану  ғылымдарының бүгінгі 

күнгі өзектілігін қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті:  толеранттылық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде топтық (командамен) 

әлеуметтік және коммуникативтік өзара әрекеттесу 

арқылы ақпарат, идеялар, проблемалар мен 

шешімдерді беру, алған теориялық білімдерін 

тәжірибеде қолдану. 

Оқуға қабілеттілігі: : жоғары тәуелсіздік дәрежесі 

бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын көрсету және 

олардың зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін жоғарылату. Карталар және статистикалық 

көздері арқылы сараптама жасай алуы. 

знать и понимать: цели-задачи, методы, историю 

развития, место в географических науках, место в 

системе подготовки будущего учителя; факты и 

выводы, Основные понятия и закономерности и 

принципы, логику объектов исследования, общие 

теоретические проблемы, особенности, география, 

проблемы современного мира и особенности 

кафедры гидрологии естествознание. 

применение и понимание знаний: развитие базовых 

навыков и навыков выполнения практических и 

научно-исследовательских (проектных) работ, 

применение соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий, в проведении учебной, 

научно-исследовательской, проектной работы 

обучающихся по обновленной программе на 

школьных курсах; формирование и применение на 

факультативных занятиях и кружках заданий новыми 

способами (проблемными, исследовательскими, 

интегративными, компетентными) из разделов 

естествознания и понимание системы 

критериального оценивания.; географический анализ 

использует литературные, статистические и 

картографические источники на основе объектов, 

явлений и процессов. 

Выражение мнения: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 



концептуального мышления: формирование навыков 

географических, междисциплинарных знаний, 

навыков, методов и актуальности естественных наук 

в процессе анализа, интерпретации и обобщения 

данных, полученных путем поощрения и защиты 

доказательств с применением различных методов 

представления информации в оценке экологического 

состояния воды и влияния антропогенных факторов. 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений посредством 

группового (командного) социального и 

коммуникативного взаимодействия на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества, 

применение полученных теоретических знаний на 

практике. 

Способность к обучению: демонстрировать навыки 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего образования с высокой 

степенью независимости и повысить их 

интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный уровень. Умение анализировать с 

помощью карт и статистических источников. 

to know and understand: goals-tasks, methods, history of 

development, place in geographical Sciences, place in 

the system of training of future teachers; facts and 

conclusions, Basic concepts and laws and principles, 

logic of objects of research, General theoretical 

problems, features, geography, problems of the modern 

world and features of the Department of hydrology 

natural science. 

application and understanding of knowledge: the 

development of basic skills and skills of practical and 

research (design) works, the use of appropriate 

geographical and interdisciplinary knowledge, methods 

and educational technologies, in the conduct of 

educational, research, project work of students on the 

updated program at school courses; the formation and 

application of optional classes and circles of tasks in new 

ways (problem, research, integrative, competent) from 

the sections of natural science and understanding the 

system of criteria-based assessment.; geographical 

analysis uses literary, statistical and cartographic sources 

based on objects, phenomena and processes. 

Expression: formation of skills of logical, analytical, 

critical, conceptual thinking: the skills of geographical, 

interdisciplinary knowledge, skills, methods, and 

relevance of the natural Sciences in the process of 

analysis, interpretation and generalization of data 

obtained through the promotion and protection of 

evidence using various methods of presentation of 

information in the assessment of the ecological status of 

the water and of the influence of anthropogenic factors. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through group (team) social and 

communicative interaction based on tolerance, dialogue 

and cooperation, the application of theoretical 

knowledge in practice. 

Learning ability: demonstrate logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to pursue 

further education with a high degree of independence 

and enhance their intellectual, cultural, and professional 

level. Ability to analyze using maps and statistical 



sources. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

 1. Каймулдинова К.Д. Қазіргі дүние географиясы : 

оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 бет.-50 экз 

2№ Социально-экономическая география 

современного мира [] : учеб. для вуза / В. Л. 

Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : Академия, 2010. 

- 249 с. - (Высшее профессиональное образование) 

3. География современного мира [] : учеб. для 11 кл. 

общественно-гуманитар. направления 

общеобразоват. шк. / Т. О. Увалиев, Е. А. Ахметов, 

К. М. Ахметов. - 2-е изд., перераб., доп. - Алматы : 

Мектеп, 2011. - 237 с. : ил. - (Общественно-

гуманитарное направление) 

4.   Экономическая и социальная география мира [] : 

метод. руководство : пособие для учителей 10 кл. 

общественно-гуманитар. направления 

общеобразоват. шк. / К. Н. Мамырова. - 2-е изд. - 

Алматы : Мектеп, 2010. - 95 с. - (Общественно-

гуманитарное направление). 

5.География современного мира [] : метод. 

руководство : пособие для учителей 11 кл. 

общественно-гуманитар. направления 

общеобразоват. шк. / К. Н. Мамырова. - 2-е изд. - 

Алматы : Мектеп, 2011. - 160 с. 

6. Алишева, К.А. Экология [Текст]  : учебник / К. А. 

Алишева. - Алматы : NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил. 

2 

7. Лебедева С.А. Концепции современного 

естествознания: учебник / под ред. С. А. Лебедева.- 

М.: Юрайт, 2011.- 358с. 

8. Концепции современного естествознания. 

Практикум.Учебное пособие/М.А.Бабаева.-

издательство Лань, 2017.-296 с. 

1. General provisions Ul. Baimuldinova D. the 

Geography of the modern world : textbook.- Almaty: 

Dauir, 2011.-312 pages.-50 EQ 

2  Socio-economic geography of the modern world []: 

studies. for the University / V. L. Martynov, E. L. 

Faibusovich. - Moscow: Higher school, 2010. - M.: 

publishing house of KAZ. - (Higher professional 

education) 

3. Geography of the modern world []: textbook. for class 

11-Humanities. directions of General education. PC. / / / 



/ / Ie. E. Uvaliev, E. Ahmetov, K. M. the dictionary 

implemented two-way translation-2-ed.], the ball. - 

Almaty: Mektep, 2011. - 237 p.: Il. - (Social and 

humanitarian direction) 

4. Economic and social geography of the world []: 

method. manual : teachers ' guide grade 10 social-

humanitarian. directions of General education. PC. / K. 

N. Mamyrova. - 2nd ed. - Moscow: Higher School, 

2010. - 95 P.-(Social and humanitarian direction). 

5.Geography of the modern world []: method. guide : a 

manual for teachers class 11-Humanities. directions of 

General education. PC. / K. N. Mamyrova. - 2nd ed. - 

Moscow: Higher School, 2011. - 160 p. 

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 
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4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyondqualification 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Аксиологиялық 

Аксиологический 

Axiological 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Абиканов Е.Ж., Токаева Ж.Т. 

Абиканов Е.Ж., Токаева Ж.Т. 

Abikenov E. J. Tokayev Z. T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК) 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Optional modules, beyondqualification 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

8/14 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3,4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Религия, туризм 

Religion, tourism 

Дін, туризм 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Основы антикоррупционной культуры (БД КВ) 

Религиоведение (БД КВ) 

Основы туризма и краеведения (БД КВ) 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

(БД КВ) 

Дінтану (БД КВ) 

Туризм және өлкетану негіздері (БД КВ) 

The basics of anti-corruption culture (DB KV) 

Religious studies (DB KV) 



Basics of tourism and local history (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну:- этикалық және құқықтық 

нормаларды; қазіргі экономикалық теорияларды, 

мәдениеттану материалдарын және негізгі әлемдік 

діндерді (олардың догматтары, культы, қасиетті 

кітаптар)туризм және өлкетанудың теориялық 

негіздері, туризм және өлкетану түрлері мен 

формалары, 

білу мен түсінікті қолдану: туризмді 

талдау,бағалау,әзірлеу және жақсарту бойынша 

алынған білім мен түсініктерді қолдана білу. 

Пікір білдіру: дәлелдерді кәсіби тұжырымдау және 

ұйым қызметінің сәйкестік немесе сәйкессіздік 

мәселелерін шешу. 

коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және негіздеу; 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық негізінде 

кіші топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы 

ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру.; 

оқуға қабілеті: білім беру үдерісінде әртүрлі 

ресурстарды, оның ішінде басқа оқу пәндерінің 

әлеуетін пайдалану.оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды қолдану, жоғары дербестік 

дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

знание и понимание:- этических и правовых норм; 

существующих экономических теорий, 

культуроведческого материала и основных мировых 

религий (их догматы, культ, священные 

книги)теоретические основы туризма и краеведения, 

виды и формы туризма и краеведения,  

применение знаний и понимания: уметь применять 

полученные знания и понимание по 

анализу,оценке,разработке и улучшению туризма. 

Выражение суждений: профессионально 

формулировать аргументы и решать проблемы 

соответствия или несоответствия деятельности 

организации. 

коммуникативные способности:  уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных 

предметов.использования сведений и материалов в 

учебном процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 



knowledge and understanding of: - ethical and legal 

norms; existing economic theories, cultural material and 

major world religions (their dogmas, cult, sacred 

books)theoretical foundations of tourism and local lore, 

types and forms of tourism and local lore, 

application of knowledge and understanding: to be able 

to apply the knowledge and understanding gained in the 

analysis,evaluation,development and improvement of 

tourism. 

Expression of opinions: professionally formulate 

arguments and solve problems of conformity or non-

conformity of the organization's activities. 

communication skills: to be able to Express and justify 

their position on issues related to the main problems of 

religious studies, local history, anti-corruption and 

technology; transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small group on 

the basis of tolerance, dialogue and cooperation; 

academic ability: use a variety of resources in the 

educational process, including the potential of other 

academic subjects.use of information and materials in 

the educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further training 

with a high degree of independence and improve their 

intellectual, cultural and professional level 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

1. Мазбаев O., Асубаев Б., Тоқпанов Е.  Туризм 

және өлкетану негіздері: Оқу қуралы. - Астана: 

Фолиант, 2013. - 152 б. 

2. Абдреева Ш. Т. Экскурсиятану : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 200 бет.-5 экз 

3. Ақтымбаева, Ә. С. Туристік бизнесті жоспарлау 

және ұйымдастыру  : оқу құралы / Ә. С. 

Ақтымбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2012. - 

200 бет.-5 экз 

4. Ақтымбаева, Ә. С. Туроперейтинг : оқу құралы / 

Ә. С. Ақтымбаева. - Алматы : Қазақ университетi, 

2014. - 196 бет. -5 экз 

5. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық 

дамуы : оқу құралы / Ә. Бейсенова, 

К.Каймулдинова, Б.Абдиманапов- Алматы : Абай 

атындағы  ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 2013.-78 бет.-5 

экз 



6. Алиева Ж. Н.Туризм маркетингі : оқу құралы / Ж. 

Н. Алиева, Е. А. Калимбетов. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 334 бет. – 10 экз 

7. Ердәулетов С. Р., Алиева Ж. Н., Жұмаділоа А. Р. 

Халықаралық туризм географиясы : оқу құралы. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 242 бет.-5 экз 

8. Ердәулетов С. Р. Туризм географиясы  : оқу 

құралы / С. Р. Ердәулетов, Ж. Н. Алиева, А. Р. 

Жұмаділов. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 

331 бет. – 2 экз 

9. Исаева А. И. Тарихи өлкетану  : оқу құралы . - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 246 бет.- 10 экз 

10. Мазбаев О., Асубаев Б., Тоқпанов Е. Туризм 

және өлкетану негіздері : оқу құралы.- Астана : 

Фолиант, 2013.-152 бет.-10 экз 

11. Жангелдина Д.І. Елтану : оқулық.- Алматы, 

2012.- 270 бет.-50 экз. 

12. Қилыбаева Б.Қ., Медеубаева Ж.М. 

Аймақтану негіздері : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2015.- 220 бет.-25 экз. 

13. Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. Өлкетану : 

оқу құралы.- Алматы : Отан, 2017.- 129 бет.- 10 экз. 

14. Экологиялық туризм  : жоғары оқу 

орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары 

/ Г.Құлманова [және т.б.]. - 3-ші бас.,туз.,толықт. - 

Алматы : Нұр-Принт, 2017. - 407 бет. 

1. General provisions of Mazbaev O., S. Usupaev, S. 

Tokanova Foundations of tourism and local history: a 

training manual. - Astana: Folio, 2013. - 152 b. 

2. Ul. T. abdreeva Excursion: textbook. - Almaty: 

Kazakh University, 2016. - 200 pages.- 5 copies 

3. Aktymbaeva, A. S. planning and organization of 

tourist business : training manual / N. S. Aktymbaeva. - 

Almaty: Kazakh University. al-Farabi, 2012. - 200 

pages.- 5 copies 

4. Alymbaeva, A. S. Constituents of the tour operating : 

textbook / A. S. Atambaeva.  In this monograph, the 

authors consider the latest scientific and philosophical 

concepts of the problem of consciousness. - 196 p. - 5 

EQ 

5. Socio-economic development of Almaty city : a 

tutorial / A. Ul. Beisenova, D. Baimuldinova, B. 

Abdymanapov-Almaty : publishing house of the Ulagat 

University. Abaya, 2013.- Moscow: High school, 1974.- 

5 copies 

6. Aliev G. M. p. tourism Marketing: textbook / G. M. 

p. Aliev, the dictionary is implemented in two-way 

translation. - Almaty: Kazakh University, 2016. - 

Moscow: Science, 1974. - 10 exes 

7. Erdavletov S. R., Aliev, G. N., Jumadilova R. S., the 

Geography of international tourism : a training manual. 

- Almaty: Kazakh University, 2016. - M.: Ed.- 5 copies 

8. Erdavletov R. S. the Geography of tourism : 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Іс тәжірбие модулі 

Модули практики 

Modules of practice 

Ответственный за модуль Токаева Ж.Т. 



Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Токаева Ж.Т. 

Tokaeva Zh. T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

- 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

20/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Весь комплекс дисциплин по физико-

географическому циклу: химия географической 

среды, Общее землеведение, Геология, Гидрология, 

Геоморфология, География почв, 

Ландшафтоведение,  Физическая география 

материков и океанов, Физическая география 

Казахстана. 

Бүкіл кешені пәндер бойынша физикалық-

географиялық цикл: химия географиялық орта, 

Жалпы жертану, Геология, Гидрология, 

Геоморфология, топырақ Географиясы, 

Ландшафттану, материктер мен мұхиттардың 

Физикалық географиясы, Қазақстанның Физикалық 

географиясы. 

The whole complex of disciplines on the physical and 

geographical cycle: chemistry of the geographical 

environment, General geography, Geology, Hydrology, 

Geomorphology, soil Geography, landscape, physical 

geography of continents and oceans, Physical geography 

of Kazakhstan. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Учебная практика 

Психолого-педагогическая практика (непрерывная) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Учебно-воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

Преддипломная практика 

Производственная (педагогическая) практика 

Оқу іс-тәжірибесі 

Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Оқу-тәрбие педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Диплом алдындағы практика 

Өндірістік (педагогикалық) практика 

Educational practice 

Psychological and pedagogical practice (continuous) 

Pedagogical practice (continuous) 

Educational pedagogical practice (continuous) 

Externship 

Production (teaching) practice 



Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну:- Ғылымның негізгі функциялары 

жүйесін, оларды зерттеу объектілерін, 

терминологияны, географиялық ғылымның 

әдістемесі мен әдіснамасын білу және түсіну. 

білімді қолдану және түсіну: география саласында 

өзіндік зерттеулер жүргізу, Географиялық зерттеулер 

әдіснамасын меңгеру; 

пікір білдіру: кәсіби міндеттерді шешу үшін алынған 

білім. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: алынған 

білімді кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану. 

Коммуникативтік қабілеттер: нақты өмірлік 

жағдайларда өз міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша коммуникацияның әртүрлі құралдарын 

пайдалану, жалпы нәтиже алу үшін адамдармен 

адамдар тобында қарым-қатынас құру этикет 

нормаларына сәйкес өз көзқарасын білдіру. Оқыту 

тәсілін таңдау жоспарланған нәтижелердің сипатына 

байланысты болуы тиіс. Сабақтың нәтижесі-

оқушыларды өз бетімен білім алуға, өзін-өзі 

жетілдіруге бағыттайтын білім, білік және дағды. 

оқуға қабілеті: Пәннің жаңартылған оқу 

бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын қолдану, 

қазіргі заманғы мұғалімге қажетті практикалық 

дағдыларды меңгерудің үздіксіздігі мен бірізділігін 

қамтамасыз етпейді 

Знание и понимание систем  основных функции 

наук, объекты их изучения, терминологию, методику 

и методологию географических наук. 

применение знаний и понимание:  проводить 

самостоятельные исследования в области географии, 

владеть методологией географических исследований;  

выражение  суждений:  полученных знания для 

решения профессиональных задач. 

умения в области общения:  применять полученные 

знания для решения профессиональных задач. 

Коммуникативные способности: использовать 

разнообразные средства устной и письменной 

коммуникации для решения своих задач в 

конкретных жизненных ситуаций, выражать свою 

точку зрения, в соответствии с нормами этикета 

строить коммуникацию в группе людей с людьми 

для получения общего результата. Выбор способа 

обучения характером планированных результатов.  

Способности к учебе применение навыков работы с 

обновленной учебной программой   предмета, не 

обеспечивает непрерывность  и последовательность 

освоения практических навыков, необходимых 

современному учителю  

Knowledge and understanding of systems of basic 

functions of Sciences, objects of their study, 

terminology, methodology and methodology of 

geographical Sciences; 

application of knowledge and understanding: to apply 

the acquired knowledge in the course of professional 

(pedagogical practice) and work at school 

expression of judgments: knowledge gained to solve 

professional problems. 

learning skills or learning abilities: working with 

different sources of information, instruments, maps, etc. 

.communication skills: apply the knowledge gained 

during the professional (pedagogical practice) and work 

at school. 



Communication skills: use a variety of means of oral and 

written communication to solve their problems in 

specific situations, to Express their point of view, in 

accordance with the rules of etiquette to build 

communication in a group of people with people to get 

the overall result. The choice of method of training 

should be determined by the nature of the planned 

results. The results of the lesson is the knowledge and 

skills that guide students to independent education, self-

improvement. 

Application of skills of work with the updated 

curriculum of a subject, does not provide continuity and 

sequence of development of the practical skills necessary 

for the modern teacher 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Г.З.Адильгазинов, Ж.Ж. Айтпаева. Общие 

требования к организации и проведению 

производственной практики. Методические 

указания, Усть-Каменогорск, 2007г. 

Учебная полевая практика по метеорологии, 

микроклиматологии и гидрологии: учебно-

методическое пособие для студентов географических 

специальностей педагогических университетов / 

сост.: Т.В. Ершова. – Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета. 

2006. – 34 с. 

Ершова, Т.В. Метеорология и климатология: учебно-

методический комплекс для студентов 

географических специальностей педагогических 

университетов / Т.В. Ершова. - Томск: Центр учебно-

методической литературы ТГПУ, 2015. – 73 с.  

Беручашвили H.JL Методы комплексных физико-

географических исследований / Н.Л. Беручашвили, 

В.К Жучкова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 

Куратко, Дональд.Ф.  

Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Г. З. Адильгазинов, Ж. Ж. Айтпаева. Жалпы 

ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын талаптар 

өндірістік практика. Әдістемелік нұсқаулар, 

Өскемен, 2007 ж. 



 Оқу-далалық іс-тәжірибесі бойынша метеорология, 

микроклиматологии және гидрология кафедрасы: 

оқу-әдістемелік құралы студенттер үшін 

географиялық мамандықтар бойынша педагогикалық 

университеттер / құраст.: Т. В. Ершова. – Томск: 

Баспа Томск мемлекеттік педагогикалық 

университеті. 2006. – 34 б. 

 Ершова, Т. В. Метеорология және климатология: 

оқу-әдістемелік кешені студенттердің географиялық 

мамандықтар бойынша педагогикалық 

университеттер / Т. В. Ершова. - Томск: оқу-

әдістемелік әдебиет, МАГИСТРАНТТАР, 2015. – 73 

б.  

Беручашвили H. JL Әдістері кешенді физикалық-

географиялық зерттеулер / Н.Л. Беручашвили, А. В. 

Жучкова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 

1. H. Z. Abylgaziev, J. J. Aitpaeva. General requirements 

for the organization and conduct of industrial practice. 

Guidelines, Ust-Kamenogorsk, 2007 

2. Educational field practice in meteorology, 

microclimatology and hydrology: teaching aid for 

students of geographical specialties of pedagogical 

universities / comp. T. V. Ershova. – Tomsk: Publishing 

house of Tomsk state pedagogical University. 2006. - 34 

p. 

3. Yershova, T. V. Meteorology and climatology: 

educational and methodical complex for students of 

geographical specialties of pedagogical universities / T. 

V. Yershova. - Tomsk: Center of educational literature 

of TSPU, 2015. - 73 p –   

Beruchashvili H. JL methods of complex physical and 

geographical research / N. L. Beruchashvili, V. To 

Zhuchkova. - M.: Izd-vo Mosk. UN-TA, 1997. 

Kuratko, Donald.F.  

Entrepreneurship: theory,process, practice: [textbook] / 

D. Kuratko. - 10 heads. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 

480 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts 

education. 100 new textbooks in the Kazakh language) 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Қосымша модуль 

Дополнительный модуль 

Extra module 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Хамитова З.К., Абалакова Б.Т., Акатов С.Р. 

Хамитова З.К., Абалакова Б.Т., Акатов С.Р. 

Khamitov, Z. K., Abalakova B. T., S. R. Akatov 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

8/14 

Форма обучения Очная 



Оқу түрі 

Form of education 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2,3,4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

уроки физической культуры в средней школе, 

основы информационной культуры 

дене шынықтыру сабақтары, орта мектепте 

ақпараттық мәдениет негіздері 

physical education lessons in high school, the basics of 

information culture 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Инновационные подходы в преподавании обучении 

Физическая культура 

Основы информационной культуры 

Одернизация общественного сознания 

Инновациялық оқытудағы оқыту 

Дене шынықтыру 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Қоғамдық сананы жаңғырту 

Innovative approaches to teaching 

Physical culture 

Basics of information culture 

Modernization of public consciousness 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Оқыту мен оқытудағы инновациялық тәсілдер, 

педагогикалық қызмет теориясы, іскерліктері мен 

дағдылары; 

білімді қолдану және түсіну: алған білімді кәсіби 

(педагогикалық практикадан) өту және мектепте 

жұмыс істеу кезінде қолдану. 

пікір білдіру: өткізілген сабақты талдай білу, 

педагогикалық жаңа мәліметтерге сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; оқушылардың 

ойлау қабілетін және танымдық дербестігін 

дамытуды қамтамасыз ету. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: қоғамдық 

және мәдени контекстердің барлық алуан түрлерінде 

лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде 

өзара әрекет ету; 

Коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және негіздеу; 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық негізінде 

кіші топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы 

ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру. 

 оқуға қабілеті: оқыту дағдылары немесе оқуға 

қабілеттілік: түсініктерді, ойларды, сезімдерді, 

фактілер мен пікірлерді түсіну, білдіру және 

түсіндіру. 

Знание и понимание системы Инновационные 

подходы в преподавании и обучении, теорию, 

умения и навыки педагогической деятельности;  

применение знаний и понимание: применять 

полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

применение знаний и понимание:  применять 

полученные знания при прохождении 



профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

выражение  суждений:  понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

умения в области общения: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

Коммуникативные способности: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества 

Способности к учебе навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

Knowledge and understanding of the system Innovative 

approaches in teaching and learning, theory, skills and 

pedagogical activity;  

application of knowledge and understanding: apply the 

knowledge gained during the professional (pedagogical 

practice) and work at school. 

application of knowledge and understanding: apply the 

knowledge gained during the professional (pedagogical 

practice) and work at school. 

expression of judgments: understand, Express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts, and 

opinions. 

ability to communicate: to interact linguistically 

appropriately and creatively in the diversity of societal 

and cultural contexts; 

Communication skills: to be able to Express and justify 

their position on issues related to the main problems of 

religious studies, local history, anti-corruption and 

technology; transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small group on 

the basis of tolerance, dialogue and cooperation 

Learning skills or learning abilities: to understand, 

Express, and interpret concepts, thoughts, feelings, facts, 

and opinions. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

 1.Учебно-методическое пособие физической 

культуры [Электронный ресурс] : И.В. Черкасова, 

2015. 

2. Основы информационной культуры: презентации к 

урокам: [Электронный ресурс] / Гендина Н.И.- М., 

2012 

3.  Гуслова М. Н. Инновационные педагогические 

технологии: учеб. пособие / М. Н. Гуслова.- 4-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2013.- 288с. 

1. Оқу-әдістемелік құралы дене тәрбиесі 

[Электронный ресурс] : И. В. Черкасова, 2015. 

 2. Ақпараттық мәдениет негіздері: сабақтардың 

тұсаукесері: [Электрондық ресурс] / Гендина 

Н.Және.- М., 2012 

3. Гуслова М. Н. Инновациялық педагогикалық 

технологиялар: оқу құралы. құралы / М. Н. Гуслова.- 

4-е изд., испр.- М.: Академия, 2013.- 288с. 

1.Educational and methodical manual of physical culture 

[Electronic resource]: I. V. Cherkasova, 2015. 

2. Basics of information culture: presentations to lessons: 

[Electronic resource] / Gendina N. And... M., 2012 

3. Suslova M. N. Innovative pedagogical technologies: 

textbook. manual / M. N. Suslova.- 4th ed., ISPR.- 

Moscow: Academy, 2013.- 288s. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module offinal examination (MFE) 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

ГАК 

МАК 

HOOK 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат 

Bacalavriat 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

½ 2/3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Full-time 

 

Семестр 

Семестр 

Semester 

8 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

2018жиытығы 

Set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Прохождение всех модулей 

Барлық модульдерді тапсыру 

Passing all modules 

Содержание модуля Государственный экзамен по специальности 



Модуль мазмұны   

Module Contents 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача государственного экзамена по двум 

профилирующим дисциплинам 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау (жоба) 

немесе мемлекеттік емтихан тапсыру екі бейінді 

пәндер 

State examination in the specialty 

Writing and defending a thesis (project) or passing a 

state exam in two majors 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну жүйесінің мәні, негізгі 

функциялары ғылымдар, объектілер, оларды 

зерделеу, терминологияны, әдістемесін және 

әдіснамасын географиялық ғылымдар 

білімдерін қолдану және түсіну: алған білімдерін 

кәсіби тапсырмаларды шешу үшін. 

ойлауды қалыптастыру: түрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу, аспаптар, карталар және т. б. 

Пікір білдіру: іскерліктер қарым-қатынас саласында: 

түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, аспаптар, 

карталар және т. б. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: білімді 

құрылымдау, ситуативно-барабар актуализации 

знаний, кеңейту, өсім жинақталған білімді; 

коммуникативтік қабілеттер: практикалық 

тәжірибеде алынған теориялық білімдерін тереңдетіп 

одан ары бекітіп оқу-әдістемелік жұмыстарда 

білімдерін пайдалана білу. 

оқуға қабілеті:   дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, 

ой, сезім, фактілер мен пікірлер. 

Знание и понимание системы сущности, основные 

функции наук, объекты их изучения, терминологию, 

методику и методологию географических наук 

применение знаний и понимание:  применять 

полученные знания для решения профессиональных 

задач. 

формирование суждений: работы с различными 

источниками информации, приборами, картами и т.д. 

Выражение суждений: умения в области общения: 

работы с различными источниками информации, 

приборами, картами и т.д. 

навыки обучения или способности к учебе: 

структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

умения в области общения: навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

 

Knowledge and understanding of the system of essence, 

the main functions of  Sciences, the objects of their 

study, terminology, methodology and methodology of 

geographical Sciences 

application of knowledge and understanding: apply the 

acquired knowledge to solve professional problems. 

The expression of judgments: skills in the field of 



communication: work with various sources of 

information, instruments, maps, etc. learning skills or 

ability to learn: the structuring of knowledge, situational-

adequate knowledge updating, expansion, increment of 

accumulated knowledge; 

communicative abilities: working with different sources 

of information, devices, maps, etc. 

learning skills or abilities to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate updating of knowledge, 

expansion, increment of accumulated knowledge;  

ability to study: forming judgments, working with 

various sources of information, devices, maps, etc. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Әдебиеттер 

Literature 

Весь комплекс учебно-методической литературы 

пройденных курсов. 

Бүкіл кешені оқу-әдістемелік әдебиеттер өтілген 

курс. 

The whole complex of educational literature courses. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовая структура  

информационного пакета/каталога курсов 

 по ECTS 

Кафедра экологии и географии 

Бакалавриат 5В011600 – «География» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза:  
ВКГУ им. С. Аманжолова, учебный корпус № 4, аудитория № 2, кафедра «Экологии и 

географии».  

Почтовый адрес: ул. Революционная, 2А. г. Усть-Каменогорск,  

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан,  

Индекс 070010. Тел/факс: 8 (7232) 78-20-48.   

Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма), 5 лет обучения 

(заочное), 2 года обучения (вечернее с применением дистанционной технологии 

обучения). 

 

Как к нам проехать 

№2 учебный корпус ВКГУ,  ул. Революционная 2А, г. Усть-Каменогорск 

 
Факультет естественных наук и технологий 

 

 

1. Академический календарь 

Академический календарь 

на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 

10 августа-25 августа  Зачисление студентов в университет  

21-23 августа  Құрбан айт 

25 августа- 29 августа  Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины  

30 августа  День Конституции Республики Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего семестра  

1 сентября-10 декабря  Осенний семестр  

10-15 октября  Рубежный контроль 1  

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстан  

5-10 декабря  Рубежный контроль 2  

12 декабря – 31 декабря  Зимняя экзаменационная сессия  

http://www.vkgu.kz/ru


16-17 декабря  День независимости Республики Казахстан  

1-2 января  Новый год  

7 января  Рождество  

2-14 января  Зимние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недели  Зимняя сессия  

2 недели  Зимние каникулы  

 

Весенний семестр 

16 января  Начало весенного семестра  

16 января – 29 мая  Весенний семестр  

20 февраля – 4 марта  Презентация элективных курсов на 2018-2019 учебный 

год  

27 февраля-4 марта  Рубежный контроль 1  

6 - 25 марта  Регистрация на элективные дисциплины 2018-2019 

учебного года  

8 марта  Международный женский день  

21-23 марта  Наурыз мейрамы  

10 апреля – 27 мая  Государственный экзамен  

24-29 апреля  Рубежный контроль 2  

1 мая  Праздник единства народов Казахстана  

2 -20 мая  Весенняя экзаменационная сессия  

2 мая – 10 июня  Защита дипломной работы  

7 мая  День Защитника Отечества в Казахстане  

9 мая  День Победы  

22 мая -5 августа  Летний семестр  

22 мая – 31 августа  Летние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недель  Весенняя сессия  

8 недель  Летние каникулы  

 

2. Руководство вуза 

   Ректор - к.ю.н., доктор PhD Толеген Мухтар Адильбекович 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор PhD, Сералин 

Галымбек Адильбекович 

Проректор  по учебно-методической работе - доктор биологических наук, 

ассоциированный профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -  кандидат педагогических наук, Ровнякова 

Ирина Владимировна. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами –  кандидат педагогических наук, Стеблецова 

Ирина Станиславовна. 

Директор департамента по научной работе и международным связям - кандидат 

технических наук, PhD, Сейткан Айнур Сейтканкызы, 

Декан факультета – кандидат физико-математических наук, Ерболатулы Досым 
И.о. зав. кафедрой «Экологии и географии» – кандидат технических наук 

 

3.Общая характеристика вуза 

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество образовательных 

услуг, используя новые технологии обучения и расширяя базу научных исследований 

профессорско-преподавательского состава кафедр. Выпускники университета 

востребованы и успешно конкурируют на рынке занятости, работают в различных 

отраслях экономики Казахстана и зарубежных стран. 

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета (факультет 

естественных наук, математики, физики и технологий; факультет экономики и права; 

факультет психологии, педагогики и культуры, факультет истории, филологии и 

международных отношений) и 19 кафедр. На 4 факультетах обучаются по 45 

специальностям бакалавриата, 30 специальностям магистратуры и 3 специальности 

докторантуры. В университете трудятся более 400 высококвалифицированных 



преподавателей, из них - 19 докторов наук и более 150 кандидатов наук и докторов Phd. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 49 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, получение 

высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на 

базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для 

студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования. В 

настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

Факультет естественных наук и технологий – это структурное подразделение ВКГУ 

им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым ведется подготовка на 

факультете: 5В011000 – «Физика»,  5В060500 – «Ядерная физика», 5В071000 – 

«Материаловедение и технология новых материалов», 5В010900 – «Математика», 

5В060100 – «Математика», 5В011100 – «Информатика», 5В060200 – «Информатика», 

5В070300 – «Информационные системы», 5В012000 – «Профессиональное обучение», 

5В072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5В073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды», 5В011300 - «Биология», 5В060700 - 

«Биология», 5В011200 - «Химия», 5В060600 - «Химия», 5В060900 - «География», 

5В011600 - «География», 5В060800 - «Экология». 

 

4.История кафедры 

В составе факультета естествознания в 1962 г. было открыто новое отделение 

«География» с дополнительной специальностью «Биология». Первым заведующим 

кафедрой географии был Синютин Дмитрий Иванович. 

В 1968 г. единая кафедра географии была разделена на кафедры физической географии 

и экономической географии. Кафедрой физической географии заведовал Попов 

Валентин Егорович, кафедрой экономической географии – Хухарева Серафима 

Николаевна. 

С конца 1970-х годов произошли реорганизации географических кафедр. С 1979 года 

кафедрой экономической географии заведовал к.с.-х.н., доцент Кан Никифор 

Сергеевич. В 1985г. эта кафедра была переименована в кафедру экономической 

географии и окружающей среды. В 1980 году на должность заведующего кафедрой 

физической географии избирается к.г.-м.н., доцент Линева Людмила Александровна. 

В 1987 году происходит объединение кафедр экономической географии и физической 

географии в единую кафедру географии, заведующим которой, вплоть до 1992 года 

являлся Кан Н.С. В 1992 г. кафедра географии вновь была разделена на две кафедры. 

Кафедрой географии и природопользования заведовал к.с.-х.н., Хамзин Б.Ж., с 1994 

года – к.г.н. Мукина К.М. Заведующим кафедрой геоэкологии и экологического 

картографирования до декабря 1994 г. был Кан Н.С., затем – д.г.-м.н., академик Дьячков 

Борис Александрович. 

В 1997 году на базе кафедры экономической и социальной географии и 

природопользования была открыта специальность 0109 «Экология и 

природопользование». В результате неоднократных реорганизаций кафедрой географии 

с 1990-х годов в разное время заведовали Кан Н.С., Гета Р.И., Бейсембаева Р.С., Хамзин 

Б.С., Айтходжаева Г.А., Мухамеджанов О.Т., Бейсембаева С.К., Забенова Г.Б. 



В сентябре 2000 года кафедра «Экономическая и социальная география и 

природопользование» и кафедра «Физическая география и геоэкология» были 

объединены в кафедру «География и экология». 

В апреле 2001 года кафедра «География и экология» была переименована в кафедру 

«Экология и география». 

В 2003 году приказом ректора ВКГУ № 121-п от 19.03.2003 г. кафедра экологии и 

географии была реорганизована и созданы две кафедры – экологии и географии. 

В 2008 году открыта новая специальность 050731 «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» в связи, с чем Решением Ученого совета университета 

(приказ № 178-п от 11.07.2009г.) название кафедры изменено на экология и 

безопасность жизнедеятельности. 

С 2004 года по 2008 год на должность заведующего кафедрой географии избирается 

к.г.н. Чурсин Анатолий Сергеевич. С 2008 по 2009 гг. в должности заведующего 

кафедрой географии работала к.г.н. Логиновская Алена Николаевна. С 2009 по 2011 гг. 

кафедрой географии заведовала Умутбаева Дина Атретовна. В 2011-2012 году 

обязанности заведующего кафедрой географии исполняла Токаева Жанна 

Толеухановна. 

Заведующие кафедрой экологии: к.м.н., доцент Бейсембаева Сара Кабдрахмановна 

(2003-2004 гг., 2005-2007 гг.), к.м.н., доцент Садыкова Гуль-Бану Алшинбаевна (2004-

2005 гг.), к.м.н. Ибраев Нурлангазы Советказыевич (2007 г.), магистр Бакин Серик 

Аскарович (2007-2008гг.), к.б.н., доцент Курмангалиева Динара Салимовна (2008-2010 

гг.), к.т.н. Сейткан Айнур Сейткановна (2010-2011гг.); преподаватель Сарсенбаева 

Гульмира Базарбаевна (2011 – 2013гг.). 

В связи с решением Ученого совета Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. С. Аманжолова (протокол №1 от 31 августа 2012г.) кафедра 

географии была объединена с кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности и 

переименована в кафедру экологии и географии. Заведующим кафедрой экологии и 

географии утверждена к.т.н. Сейткан А.С., данное время исполняет обязанности 

заведующей кафедры Идришева Ж.К., к.т.н., доцент. 

Студенты кафедры активно участвуют в научных конкурсах, конференциях, 

мероприятиях республиканского, областного, внутривузовского уровней. 

Преподавателями ведутся научные и методические исследования, разрабатываются 

учебные, учебно-методические пособия для студентов. 

В 2010-2011гг. преподаватели кафедры стали обладателями международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак» по специальности Т 2.20 «Экология» для 

прохождения научной стажировки: Сейткан А.С. – в Кембриджском университете с 

последующим обучением в докторантуре PhD на период c 2011 по 2014 год; 

ст.преподаватели Болуспаева Л.С. и Камбарова Ж.Д. - в университете им. Адама 

Мицкевича в г.Познань. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Бакалавриат  Бакалавриат: 5В011600 - «География». Стоимость обучения: по 

очной форме обучения   443 000 тенге в год; по заочной форме обучения 186 470 тенге в 

год. 



Магистратура: нет 

Докторантура: нет 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 2018-2019 уч.год 

 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные 

дисциплины в других организациях образования, в том числе за рубежом. При этом 

руководитель организации образования определяет верхний предел количества 

кредитов для изучения в других организациях образования.  В случае изучения 

отдельных дисциплин в организациях образования Республики Казахстан между 

организациями образования заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования 

после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся 

представляет в деканат (отделение) своей организации образования экзаменационную 

ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по 

дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются 

название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора 

программ академической мобильности факультета/департамента и вуза, а также 

персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес 

проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для 

участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку 

обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка 

о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является 

основным документом, регулирующим процесс обучения студента по программе 

академической мобильности и заполняется на английском языке по форме 

специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в 

программе академической мобильности соглашение подписывается в трехстороннем 

порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом. 

 

       Общая характеристика программ обучения 

1.  Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр образования по специальности 5В011600 – «География». 

2. Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавр  

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 недель), периодов 

промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 недель) и практик (учебная, 

производственная, преддипломная). Обучение в течение четырех лет. Запись на 

изучение дисциплин организуется офисом Регистратором. Организационно-

методическая и консультативная работа проводится деканатом, кафедрой и 

эдвайзерами.  Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости 

и итогового контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости 

составляет не менее 60% в итоговой оценке степени освоения студентом программы 

учебной дисциплины. Оценка итогового контроля составляет не менее 30% итоговой 

оценки знаний по данной учебной дисциплине. Положительная итоговая оценка служит 

основанием для дополнения освоенных кредитов установленным количеством кредитов 

по соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. При 

получении обучающимся по итоговому контролю (экзамену) оценки 

«неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не подсчитывается. Основным 

критерием завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра является 

освоение студентом не менее 240 кредитов теоретического обучения, практик, на 

подготовку, написание и защиту дипломной работы (проекта), на подготовку и сдачу 

государственного экзамена по специальности. Программа обучения включает в себя 

модули: общеобразовательный, обще обязательный, обязательный по специальности, 

по выбору, выходящий за рамки квалификации, практики. Обучающемуся, сдавшему 

экзамены и дифференцированные зачеты с оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-» и 

имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а 

также сдавшему все государственные экзамены и защитившему дипломную работу 

(проект) с оценками «А», «А-», выдается диплом с отличием в случае отсутствия 

повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения (без учета оценки по 



военной подготовке). Выпускнику присуждается академическая степень – бакалавр 

техники и технологий.  

Профессиональная деятельность выпускников реализуема в самых 

разнообразных сферах деятельности человека, где разрабатывают, внедряют и 

эксплуатируют информационные системы  

Требования по  приему на программу (компетенции) 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 

высшие учебные заведения Республики Казахстан.  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается 

разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 

обязательного компонента. 

    Требования к обучающемуся: 
Студент должен иметь навыки работы с аппаратными и программно-аппаратными 

комплексами информационных систем, профессионального поиска необходимой информации в 

Интернете, научной и периодической литературе, выбора архитектуры и комплектации 

аппаратных средств информационных систем, проектирования информационных систем и их 

элементов в конкретных областях а также должен быть компетентным по всем вопросам, 

связанным с этапами технологического процесса, безопасности труда в производстве, защиты 

окружающей среды. 

Компетенции бакалавриата 5В011600 – «География». 

Профессиональная компетентность включает в себя: специальные компетенции 

- способность  решать  задачи,  соответствующие  его степени (квалификации) с учетом 

требований, позволяющих проверить с учетом результатов итоговой аттестации  

выпускников соответствие выполнения профессиональных задач квалификационным 

требованиям.  

Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, 

непренужденно общаться, владеть высоким уровнем культуры. 

Информационная компетентность - способность владеть информационными 

технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранять и передавать ее. 

Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить, 

комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком уровне 

мыслительными операциями, владеть приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Социальную   компетентность     способность  эффективно  жить  и успешно 

функционировать в социальном взаимодействии: изменяться и адаптироваться; к 

рациональной и ответственной дискуссии и достижению согласия с другими; 

поддерживать отношения в профессиональном сообществе, нести социальную 

ответственность за результаты своего профессионального труда. 

Персональная компетентность - способность личности выявлять, осмысливать и 

оценивать перспективы своего развития, профессиональные требования и ограничения, 

запросы общественной жизни; проявлять собственные дарования, разрабатывать и 

развивать свои жизненные планы, осваивать способы физического, духовного и 

интеллектуальнго саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

готовность и способность к улучшению результатов своей работы, повышению 

эффективности труда за счет использования собственных индивидуально – личностных 

особенностей и профессионально - психологического потенциала, наличие адекватных 

представлений о себе, своих качествах, особенностях, потребностях, целях, мотивах, 

ценностных ориентациях. 

Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения  

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований и 

запросов потенциальных потребителей. Цели программы сформулированы, исходя из 

оценки востребованности образовательной программы, которая определяется 

интересами потенциальных работодателей, абитуриентов, потенциалом вуза, 

рекомендациями государства и общества в целом.  

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является обеспечение 

социально-гуманитарного образования на основе знания законов социально-

экономического развития общества, истории Казахстана, современных 

информационных технологий, государственного языка, иностранного и русского 

языков как средств межнационального образования. 



Целью обучения базовым дисциплинам является обеспечение углубленных 

знаний естественнонаучного, общетехнического и экономического характера как 

фундамента профессионального образования. 

Целью обучения профилирующим дисциплинам является обеспечение глубоких 

теоретических знаний и практического опыта в области информационных систем.   

Возможность дальнейшего продолжения обучения 

Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень подготовки и 

проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою научную подготовку 

в магистратуре по соответствующей специальности. 

Выпускники магистратуры, получившие ученую степень магистра информатики, 

показавшие высокий уровень подготовки и проявившие склонность к научной работе, 

могут продолжить свою научную подготовку в докторантуре (PhD) по 

соответствующим специальностям. 

 

3.Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в год) 

Структура программы набора 2018,2017,2016,2015 года  

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

4. Итоговые экзамены (если имеются) 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в 

виде экзаменационных билетов или тестирования.  

Государственный экзамен по специальности – 2кр. 

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

 

5. Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине  

1) Бейсембаева Р.С., к.г.н., ассоциированный профессор кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «География населения», «Технико-

экономические основы производства», «География производственной и 

непроизводственной сферы», «География сферы обслуживания» «Основы 

градостроительства», «География промышленности». 

2) Егорина А.В. доктор наук,  Профессор РАЕ (Россия), академик НАЕ РК 

 читает курсы по дисциплинам «Метеорология с осоновами 

климатологии»,Общая физическая география». 

3) Салыкбаева Г.М., ст.преподаватель кафедры экологии и географии, читает 

курсы по дисциплинам «Экономическая и социальная география Казахстана», 

«Экономическая география ВКО», «Топонимика», «Географические основы управления 

и устойчивого развития». 

4) Токаева Ж.Т., ст.преподаватель кафедры экологии и географии, читает курсы 

по дисциплине «Экономическая, социальная и политическая география мира», 

«География современного мира», «Геоэкономика и интеграционные профессы», 

«Политическая география», «Основы краеведения и туризма». 

5)  Шаймарданова А.Е., старший преподаватель кафедры экологии и географии, 

читает курсы по дисциплинам «Почвоведение», «Геология», «География почв», 

«Экология». 

6) Дюсупова Ж.М., магистр географии, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Физическая география материков 

и океанов», «Физическая география Казахстана», «Общее землеведение», 

«Ландшафтоведение», «Ландшафтоведение и физико-географическое районирование», 

«Методика преподавания географии», «Методика преподавания географии и экологии», 

«Методика преподавания географии и экономики», «Геоэкология и охрана природы», 

«Геоэкология Казахстана», «Физическая география ВКО», «Технология обучения 

географии». 

7) Женсикбаева Н.Ж., магистр географии, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Методика преподавания 

географии», «Экономическая и социальная география РК», «Гидрология», 

«Метеорология с основами климатологии». 

8) Сабырбаева Б.Т., магистр географии, преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «Общее землеведение», «Физическая 

география материков и океанов», «Физическая география ВКО», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкология и охрана природы», «Геоморфологические основы ландшафтов».  



9) Айткожина С.К., магистр географии, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Методика преподавания 

географии», «Геоинформатика»,  «Экономическая, социальная и политическая 

география мира». 

10) Кабдрахманова Н.К., магистр географии, преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «Геэкономика и интеграционные процессы». 

11) Самарханов Т.Н., магистр географии, старший преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «Физическая география Казахстана», 

«Экономическая , социальная и политическая география Казахстана», «Экономичсекая, 

социальная и политическая география мира», «Введение в экономическую. 

Политическую и социальную географию». 

 2.   Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Приложение 3А 

Приложение 4А 

Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

Размещение/проживание. Факультет естественных наук и технологий размещается в 

двух учебных корпусах: № 7 и № 4. Деканат находится  в учебном корпусе №7 по 

адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 148, аудитория №303 на 3 этаже, время 

работы - каждый день, кроме воскресенья с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу).  

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены условия 

для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и 

«Интернет-кафе».  

 Питание. Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в 

учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. 

Нотариально заверенные копии с арендаторами столовых прилагаются. 

Медицинские услуги. Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской 

больницей № 1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия дополнительных 

соглашений прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, является структурным 

подразделением университета и объединил в себе ранее созданные: Комитет по 

Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные 

объединения:  молодежное крыло НДП «Нұр Отан» «Жас Отан», филиал 

республиканской молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», 

студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные 

трудовые отряды. 

Кабинеты с интерактивным оборудованием - 1 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 

Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 

Интернет-кафе - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе университета 

и Приложениях 5 по специальностям) 

Условия/ база для занятий спортом 

Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах  №2 и №7  и спортивный 

модуль. 

Условия/база для отдыха  студентов 

Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», «Бухтарминское 

водохранилище». 

Студенческие ассоциации 

- студенческий отряд содействия полиции «Ќыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 



Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ООД  ОК K(R)Ya-1101 Казахский (русский) язык       10 1,2 

ООД  ОК  IYa-1102 Иностранный язык 10 1,2 

ООД  КВ OP-1103 Основы права 3 1 

ООД  ОК   IK-1105 Современная история Казахстана 5 1ГЭ 

ООД  КВ  PS-1104 Политология-Социология 3 1 

ООД  КВ OET-1106 Основы экономики и 

предпринимательства 

3 1 

БДКВ  Geo-1217 Геология 5 1 

БДКВ  КОТ-1218 Картография с основами топографии 5 2 

ПД ОК  OZ-1219 Общее землеведение 5 2 

БД КВ  HGS-1201 Химия географической среды 5 2 

БД  ОК  FRSh-1202 Физиология развития школьников 3 2 

БД КВ  OFA-1203 Основы физики и астрономии 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Казахский  (руский) язык  

Код дисциплины K(R)Ya -1101 

Тип дисциплины ООД  

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество  кредитов 10 кредитов  

Ф.И.О лектора/профессора  Келгембаева Б.Б., Полторжицкая  

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности казахского языка. 

Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаниий русского языка, усвоение 

грамматических форм и оборотов на разговорном уровне; усвоение лексического и терминологического минимума по 

специальности. По теме умение редактировать несложные обработанные прагматические тексты в социально-бытовой и 

профессиональной сфере, в устной и письменной форме монологи и  диалоги, различные виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо).  

Пререквизиты:  

- знание структуры языка; 

- умение работать славарем;  

- определенный объем знаний и навыков казахского (русского) языка, полученных в средней школе на основе 

разговорно-бытовой речи. 

Компетенции: 

По результатам обучения студент должен: 

знать и понимать казахский (русский), в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

казахском (русском) языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в 

письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

ия по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Развитие профессиональной речи. 

Формирование  навыков чтения и слушания по специальности, умение конспектировать из литературы.  На 

профессиональные темы по текстам диалогов и монологов, учебников и лекций  умение составлять различные научно-

учебные тексты. Ускоренное (интенсивное) обучение основных видов говорения: монолог-характеристика, монолог-

пересказ, монолог-обсуждение, диалог-рассказ, диалог-интервью. Составление различных видов речевой деятельности 

(рассказ, пересказ, информация). Использование грамматических форм и оборотов в функциональном аспекте. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абилхасимова Б. Б. Русский язык и специальность: географический профиль  : учеб. пособие по науч. стилю речи / Б. 

Б. Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 214 с. – 10 экз 

2. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 с.-15 

экз 

3. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное пособие по развитию навыков устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с.-5 экз 

4. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с. – 100 экз 

5. Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : Эверо, 

2014. - 170 с.-100 экз 

6. Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дополнительная: 

1. Жылқыбаева А.Ш., Хусаинова М.Ж.және т.б.  Қазақ тілі. Өскемен, 2012. 

2. Исанова А. Қазақ тілі. –Алматы: «Қазақ университеті», 2009. 

3. Қоңыров Т. Тұрақты теңеулер сөздігі. –Алматы: Арыс, 2017. 

4. Бизақов С. Синонимдер сөздігі: - –Алматы: Арыс, 2017.М 



Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

урстың/пәннің/юниттің 

Қазақ (орыс) тілі  

Пәннің коды: K(R)Ya -1101 

Пәннің типі ООД  

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Семестр 1,2 семестр 

Кредит саны 10 кредит  

Дәріс берушінің аты-жөні/ Келгембаева Б.Б., Полторжицкая 

 Басты мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге тәрбиелеу, саналы қарым-қатынас ретінде оған құбылысына; мәдениет 

түсінігі ретінде мемлекеттік тілді негізгі қарым-қатынас құралдары, құралдар, білім алудың әр түрлі салаларында адам 

қызметін, құралдарын игеру, моральдық-этикалық нормаларының, қоғамда қабылданған; сезінуі, эстетикалық 

құндылықтар, қазақ тілі. 

Кеңейту лексикалық минимума общеупотребительных слов және словосочетаниий орыс тілін меңгеру, грамматикалық 

формалар мен айналым ауызша деңгейде; студенттерге лексикалық және терминологиялық минимумды мамандық 

бойынша. Тақырып бойынша білу, редакциялау өңделген қиын емес прагматикалық мәтіндерді, әлеуметтік-тұрмыстық 

және кәсіби саладағы ауызша және жазбаша түрде монолог және диалогтар, сөйлеу әрекетінің түрлері (айтылым, 

тыңдалым, оқылым, жазылым).  

Пререквизиттер:  

- білу тіл құрылымын; 

- жұмыс істей білу славарем;  

- белгілі бір білім көлемі мен дағдыларды қазақ (орыс) тілі, алынған орта мектебінде негізінде разговорно-тұрмыстық 

сөйлеу. 

Құзыреті: 

Бойынша оқыту нәтижелері студент міндетті: 

- түсінік дамуының қазіргі үрдістері туралы ғылыми таным; 

білу - Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін;  

- қолдана білу, түсіну қабілеті, проблемаларды шешу, жаңа немесе таныс емес жағдайларда контексте шеңберінде одан 

да кеңірек (немесе пәнаралық) облыстардың, байланысты оқылатын облысымен; 

- дағдылары болуы тиіс айқын және ашық хабарлау өз қорытындыларын және білімін, олардың негіздемесін 

мамандарға және неспециалистам ; 

- өздігінен жалғастыру ; 

- білімдерін тереңдету және кеңейту үшін қажетті күнделікті кәсіби қызмет; 

болуға; - мынадай құзыреттерге ие: 

- құзыреттері жалпы білімділікке: 

- саласында базалық білімінің болуы, қазақ (орыс) тілі қалыптастыруға ықпал ететін жоғары білімді, зияткерлік жеке 

және ой-өрісі кең және мәдени ойлау; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына; 

экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттіліктер: 

- алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курстың пәннің Мазмұны: "қазақ тілі негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді қалыптастыру және 

дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және культуроведческой өткізді. Дамыту 

кәсіби сөйлеу. Қалыптастыру дағдыларын және тыңдау мамандығы бойынша, білу конспектировать бірі-әдебиет. 

Кәсіби тақырыптар бойынша мәтін диалогтар мен монологов, оқулықтар мен лекциялар құрастыра білу, әртүрлі 

ғылыми-оқу мәтіндері. Жеделдетіп (интенсивті) оқыту негізгі түрлері сөйлеу: монолог-сипаттама, монолог-мазмұндау, 

монолог-талқылау, диалог-әңгіме, диалог-сұхбат. Жасау әр түрлі сөйлеу әрекетінің түрлерін (әңгімелеу, мазмұндау, 

ақпарат). Пайдалану грамматикалық формалар мен айналым буын. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 



1. Хусаинова М. Ж., Жылқыбаева А. Ш., Сапанова А. М. "Қазақ тілі" оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 

2010. 

2. Негізі қазақ терминологиясы [Текст] / Ө. Айтбайұлы. - Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с.: 

3. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15 

4. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст] : ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған  

оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100 

5. Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Қосымша: 

1. Жылқыбаева А.Ш., Хусаинова М.Ж.және т.б.  Қазақ тілі. Өскемен, 2012. 

2. Исанова А. Қазақ тілі. –Алматы: «Қазақ университеті», 2009. 

3. Қоңыров Т. Тұрақты теңеулер сөздігі. –Алматы: Арыс, 2017. 

4. Бизақов С. Синонимдер сөздігі: - –Алматы: Арыс, 2017.М 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс,қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Kazakh (Russian) language  

Discipline code K (R) Ya -1101 

Type of discipline LTD.  

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1.2 semester 

Number of credits 10 credits  

Name of lecturer/ Kelgembaeva B.B., Poltorzhickaia 

 The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding of the 

state language as the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, 

means of mastering moral and ethical norms adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Expansion of the lexical minimum of common words and phrases of the Russian language, mastering grammatical forms and 

phrases at the conversational level; mastering the lexical and terminological minimum in the specialty. On the subject of the 

ability to edit simple processed pragmatic texts in the social, domestic and professional sphere, in oral and written monologues 

and dialogues, various types of speech activities (speaking, listening, reading, writing).  

Prerequisites:  

- knowledge of language structure; 

- ability to work as a slavar;  

- a certain amount of knowledge and skills of the Kazakh (Russian) language, obtained in high school on the basis of everyday 

speech. 

Competences: 

According to the results of training, the student must: 

- have an idea of current trends in the development of scientific knowledge; 

- know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan;  

- to be able to apply knowledge, understanding and ability to solve problems in new or unfamiliar situations in contexts and 

within broader (or interdisciplinary) areas related to the study area; 

- have the skills to clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their justification to specialists and non-

specialists ; 

- continue learning on your own ; 

- expansion and deepening of knowledge required for daily professional activities; 

- have the following competences: 

- competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of Kazakh (Russian) language contributing to the formation of a highly educated 

intellectual personality and a broad Outlook and cultural thinking; 

social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

economic, organizational and managerial competences: 



- using the acquired knowledge of professional Kazakh language, to be able to adequately navigate in different situations. 

The content of the course of discipline: the Content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the 

educational process to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of 

competence-based approach, which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. Development of professional speech. Formation of reading and listening skills in the 

specialty, the ability to take notes from the literature.  On professional topics on the texts of dialogues and monologues, 

textbooks and lectures the ability to make a variety of scientific and educational texts. Accelerated (intensive) training of the 

main types of speaking: monologue-characteristic, monologue-retelling, monologue-discussion, dialogue-story, dialogue-

interview. Preparation of various types of speech activity (story, paraphrase, information). The use of grammatical forms and 

phrases in functional aspect. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Khusainov M. J., Gylybovo A. S., A. M. Sapunova "Kazakh tili" excellent-distell al. Oskemen, SMU baspasy, 2010. 

2. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: Abzal-Ay, 2014. - 384 p. : 

3. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC take 

jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen 

4. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social organization barely mamanged oiten orys TLD taptara aralen 

excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. - 100 –  

Additional: 

1. Gylybovo A. S., Khusainov M. J. and T. b. Kazakh language. Oskemen, 2002. 

2. Isanova A. Kazak tili. - Almaty: "Kazakh University", 2009. 

3. Ain N. Kazakh meal-Melder.- Almaty: Kazakhstan, 1990. 

4. Oirov T. Tracy taeuber szdg. - Almaty: Arys, 2007. 

Bishow C. Synonymer ssdg: - Almaty: Arys, 2017.M 

5. S. Ter-Minasova Astana  

Language and intercultural communication : [textbook]/S. G. Astana Ter-Minasova. - Moscow: Science, 1978. M.]: National 

translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 320 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts education. 100 new 

textbooks in the Kazakh language) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Иностранный язык 

Код дисциплины IYa -1102 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество  кредитов 10 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Хан. Г 

Цель - Целью  курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и 

лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми средствами 

предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений. 

Пререквизиты: Предварительные знания по модулям, изученным в школе:  

- Знание базовой общей лексики школьной программы. 

- Знание основных правил и моделей, позволяющих понимать английскую речь. 

- Умение строить понятные высказывания в основных видовременных формах английского языка. 

- Умение работать с англо-русским и русско-английским словарями. 

- Умение прочитать текст школьной программы и перевести его на русский язык, пользуясь словарем. 

- Умение прочитать текст школьной программы, понять его общее содержание и ответить на вопросы. 

Компетенции: компетенции общей образованности: 

знать и понимать иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения информации из отечественных 

и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языках. 



коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в 

письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса иностранного языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Материал курса разделен на уроки, 

посвященных определённым профессиональным темам. Каждый урок состоит из следующих разделов: основной текст 

с предтекстовыми упражнениями, примечаниями и вопросами; лексические упражнения; разнообразные 

послетекстовые упражнения. При организации грамматического материала учитываются программные требования. 

Рекомендуемая литература: 

1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Текст]  : teacher's book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 

208 p. 5 

3. Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Шет тілі 

Пәннің коды IYa -1102 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Семестр 1,2 семестр 

Кредит саны 10 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/Хан Г. 

Мақсаты - курстың Мақсаты қамтамасыз ету болып табылады практикалық меңгеру шегінде сол грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар енгізілген бағдарлама мен оқулық, 2-курс. Меңгеру тілдік құралдармен көзделеді 

қалыптастыру процесінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Алдын-ала білу, модуль бойынша, зерттелген мектепте:  

- Білу базалық жалпы лексика мектеп бағдарламасы. 

- Негізгі ережелер мен модельдерін түсіну ағылшын тілі-сөз. 

- Құра білу түсінікті сөздері негізгі видовременных нысандарда ағылшын тілі. 

- Жұмыс істей білу ағылшын-орыс және орыс-ағылшын сөздіктермен. 

- Білу мәтінді оқып, мектеп бағдарламасын және оны аудару орыс тілі пайдалана отырып, сөздік. 

- Білу мәтінді оқып, мектеп бағдарламасын түсіну, оның жалпы мазмұны және сұрақтарға жауап беру. 

Құзыреті: құзыреттері жалпы білімділікке: 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз ойын және пікірін тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл лингвистически тиісті түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен пікірін 

Курстың пәннің Мазмұны: "шет тілін негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді қалыптастыру және 

дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және культуроведческой өткізді. Материал 

курстың бөлінуі сабақтары арналған белгілі бір кәсіптік тақырыптар. Әрбір сабағы мынадай бөлімдерден тұрады: негізгі 

мәтін предтекстовыми жаттығулар, ескертулермен және мәселелерімен; лексикалық жаттығулар; түрлі послетекстовые 

жаттығулар. Ұйымдастыру кезінде грамматикалық материалды ескеріледі бағдарламалық талаптар. 

Ұсынылатын әдебиет: 



1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Мәтін] : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Мәтін] : teacher ' s book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. 

- 208 p. 5 

3 Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс,қазақ тілі. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Foreign language 

Course code IYa -1102 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1.2 semester 

Number of credits 10 credits 

F. I. about lecturer /  Han G. 

The aim of the course is to provide practical language skills within the framework of those grammatical and lexical topics that 

are included in the program and the textbook of the 2nd course. Language acquisition is envisaged in the process of formation of 

speech skills and abilities. 

Prerequisites: Preliminary knowledge of the modules studied at the school:  

- Knowledge of the basic General vocabulary of the school program. 

- Knowledge of the basic rules and models to understand English. 

- The ability to build clear statements in the main forms of modern English. 

- Ability to work with English-Russian and Russian-English dictionaries. 

- The ability to read the text of the school program and translate it into Russian using a dictionary. 

- Ability to read the text of the school program, understand its General content and answer questions. 

Competences: competences of General education: 

- know the grammatical and lexical minimum to learn to understand the relationship between the individual elements of the 

sentence; 

- to be able to Express their thoughts and speak in a foreign language according to the speech standards of the language, to 

maintain a conversation in the volume of the studied subjects; read texts in the specialty with a dictionary and be able to present 

the content of the text read in the form of a translation into the native language (volume of 1000-1200 characters, execution 

time-45 minutes); learn in the text of grammatical categories that are part of the minimum, perform simple operations with them 

and achieve their relationship with the relevant language phenomena in the Russian language in order to; 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

- To use language means in accordance with the goals, place, time and areas of communication adequately to the social status of 

the communication partner; to plan their speech behavior and to transmit information in coherent, logically reasoned statements;  

- to be able to use various methods and forms of communicative and speech activity (oral, written and extralinguistic); to build 

their speech and non-speech behavior in accordance with the socio-cultural specifics of the country of the language. 

Course content: the Content of the foreign language course is due to the General focus of the educational process on the 

achievement of meta-subject and subject-specific learning goals, which is possible on the basis of competence-based approach, 

which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

The course material is divided into lessons on certain professional topics. Each lesson consists of the following sections: main 

text with pre-text exercises, notes and questions; lexical exercises; posletekstovye a variety of exercises. The program 

requirements are taken into account in the organization of grammatical material. 

Recommended reading: 

1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Text] : a self-study reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, [2017]. - 

208 p. 5 

3. S. Ter-Minasova Astana  

Language and intercultural communication : [textbook]/S. G. Astana Ter-Minasova. - Moscow: Science, 1978. M.]: National 

translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 320 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts education. 100 new 

textbooks in the Kazakh language) 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы права  

Код дисциплины OP -1101 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.ю.н. Дьячук М.И., Рамазанова А.С. 

Цель – познакомить студентов с основными отраслями казахстанской системы права, с особенностями 

конституционных, гражданских, уголовных, семейных, трудовых отношений. 

Пререквизиты: для посещения курса необходимо знать Конституцию Республики Казахстан от 30.08.1995 с 

изменениями от 7.10.1998 года и основные юридические термины.   

Компетенции: 

- знать основы международного конституционного права, этические и правовые нормы; 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

- уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Основные понятия о государстве, праве и государственно –правовых явлениях. 

Основы конституционного права Республики Казахстан.  Конституционное право – ведущая отрасль права Республики 

Казахстан. Правоохранительные органы и суд Республики Казахстан. Государственное управление в Республике 

Казахстан. Основы административного права Республике Казахстан. Основы гражданского и семейного права 

Республике Казахстан. Правовые основы предпринимательского права. Основные положения семейного права 

Республике Казахстан. Основы финансового права Республике Казахстан. Трудовое право и право социального 

обеспечения Республике Казахстан. Основы экологического и земельного права Республике Казахстан. Уголовное 

право Республике Казахстан. Процессуальное право Республике Казахстан. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 экз 

Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет.-50 

экз 

2.Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.-30 экз 

3. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. -50 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

4. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

5. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. 30 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Құқық негіздері  

Пәннің коды OP -1101 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор к. ю.н. Дьячук М.И., Рамазанова А.С. 



Мақсаты – магистранттардың негізгі салалары қазақстан құқық жүйесінің ерекшеліктеріне, конституциялық, азаматтық, 

қылмыстық, отбасылық, еңбек қатынастары. 

Пререквизиттер: бару үшін курс білу қажет Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 өзгерту енгізілді-

7.10.1998 жылғы негізгі заңды терминдер.  

Құзыреті: 

- негіздерін білуі тиіс халықаралық конституциялық құқық, этикалық және құқықтық нормалар; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

- білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Мазмұны пәннің Негізгі ұғымдары туралы мемлекетте құқық және мемлекеттік –құқықтық құбылыстар. Қазақстан 

Республикасы конституциялық құқығының негіздері. Конституциялық құқығы – жетекші құқық саласы. Құқық қорғау 

органдары және сот. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару. Әкімшілік құқық негіздері. Негіздері 

азаматтық және отбасылық құқық. Құқықтық негіздері кәсіпкерлік құқық. Негізгі ережелер отбасылық құқық. Қаржы 

құқығы негіздері. Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Негіздері экологиялық және жер құқығы. 

Қылмыстық құқық. Іс жүргізу құқығы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ТК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 дана 

Оспанов Қ. И. Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет.-50 

дана 

2.Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.-30 экз 

3. Қошқарбаев, е. Е. Құқық негіздері : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. -50 дана 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

4. Турлаев А. В. Негіздері қазіргі қазақстандық құқық (құқық негіздері) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 б. 25 

5. Оспанов, Қ. И. құқық Негіздері [Мәтін] : [учеб. оқу құралы] / К. И. Оспанов. - Изд. - Алматы : ЖЕТІ ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 б. 30 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Basic law  

Discipline code OP -1101 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of loans 3 

F. I. about lecturer / Professor K. Yu.n. Dyuchuk M.I./ Ramazanova A.C 

The purpose is to introduce students to the main branches of the Kazakh system of law, the features of constitutional, civil, 

criminal, family, labor relations. 

Prerequisites: to attend the course you need to know the Constitution of the Republic of Kazakhstan from 30.08.1995 as 

amended from 7.10.1998 and the basic legal terms.   

Competences: 

- to know the basics of international constitutional law, ethical and legal norms; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

- to be able to adequately navigate in different situations. 

Course content: Basic concepts of the state, law and state –legal phenomena. Fundamentals of constitutional law of the Republic 

of Kazakhstan.  Constitutional law is the leading branch of law of the Republic of Kazakhstan. Law enforcement agencies and 

the court of the Republic of Kazakhstan. Public administration in the Republic of Kazakhstan. Fundamentals of administrative 

law of the Republic of Kazakhstan. Basics of civil and family law of the Republic of Kazakhstan. Legal basis of business law. 

Basic provisions of family law of the Republic of Kazakhstan. Fundamentals of financial law of the Republic of Kazakhstan. 

Labor law and social security law of the Republic of Kazakhstan. Fundamentals of environmental and land law of the Republic 

of Kazakhstan. Criminal law of the Republic of Kazakhstan. Procedural law of the Republic of Kazakhstan. 

Recommended reading: 

1. Akhmetov, E. B. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 120 bet. -50 EQ 

K. Ospanov. I. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali / .. I. Ospanov. - tolyk. 3-bass. - Almaty: Zheti Zhargy, 

2016. - 304 Beth.-50 EQ 

2.Merzhanov, E. T. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Almaty:" LEM " baspasy, 2015. - 152 Beth.-30 EQ 



3. Osarseph, E. E. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Karagandy: LCD "Aknur baspasy", 2014. - 322 bet. -

50 EQ 

Saba take deter: ssdc, crack, practicaly. 

4. Turlaev A. V. foundations of modern law (foundations of law) : [proc. manual] / A.V. Turlaev.- [2nd ed.].].- Almaty: 

Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

5. Ospanov K. I. basics of law [Text] : [ucheb. manual] / K. I. Ospanov. - Ed. 5th-Almaty: ZHETI ZHARGY, 2017. - 328 p. 30 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Современная история Казахстана 

Код дисциплины IK -1104 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр (ГЭ) 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора: Жанбосинова А.С. 

Цель - изучить историю, пути и этапы развития методологических проблем в педагогической теории и практике 

профессионально-педагогического образования и формирования основных понятий, закономерности научных теорий 

профессионально-педагогического образования, а также в кадровом обеспечении и реализации на практике 

возрастающих потребностей развивающейся экономики страны и удовлетворения образовательных потребностей 

личности. 

Пререквизиты: изучение курса «История Казахстана» основывается на знаниях, умениях и навыках студентов по 

основам географии, всемирной истории, обществоведения, «Человек. Общество. Право» 

Компетенции: 

- знать основные периоды развития Казахстана, истории народов Евразии; 

- иметь навыки работы с историческим материалом; 

- иметь представление и историческое сознание, способствовать их активному участию в решении задач, 

стоящих перед государством; 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, оценивать достижения Казахстана в историческом контексте; обрабатывать и анализировать 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

Содержание курса дисциплины: Введение в историю Казахстана. Предмет и объект истории. Исторический факт. 

Исторический источник. Историческое время. Методология и методика исторической науки. Эволюция и 

трансформация хозяйственной жизни и экономических отношений в Казахстане. Материальная культура Казахстана в 

каменном веке и в эпоху бронзы. Возникновение кочевого скотоводства. Кризис кочевого способа производства и роль 

в нем политических факторов. Модернизация экономики в колониальный период. Модернизация экономики Казахстана 

в советский период. Этногенез и этническая история казахского народа. Антропология Казахстана. Лингвистические 

процессы на территории Казахстана. Этнические процессы на территории Казахстана. Политико-социальные процессы 

и социальная организация общества в Казахстане. Возникновение государственности на территории Казахстана. 

Развитие государства в кочевых обществах. Кризис и ликвидация кочевой государственности на территории 

Казахстана. Колониальный период в политической истории Казахстана. Конституционная и политико-

административная эволюция Казахстана в рамках советской государственности. Вклад Казахстана в мировую 

цивилизацию. Зарождение культуры в истории Казахстана. Казахстан - суверенное государство. Республика Казахстан 

и постсоветское пространство. Образование Республики Казахстан. Декларация о суверенитете и Закон «О 

государственной независимости республики Казахстан». Формирование политической системы РК. Экономические 

реформы в Казахстане: плюсы и минусы. Культура Казахстана на новейший период.  

 Рекомендуемая литература: 

1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет.-25 экз 

2. Әминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 

бет.-75 экз 

3. Әминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы  : оқу құралы / Т. М. Әминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет.-

300 экз 

4. Игибаев С. К. История Казахстана( с древнейших времен до наших дней) : учеб. пособие / С. К. Игибаев, 

А. С. Жанбосинова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2011.- 228с. 30 



5. Игибаев, С. К. Казахстан в источниках и материалах[Текст] : учеб. пособие / С. К. Игибаев; М-во 

образования и науки РК.- [2-е изд., доп. ] .- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2010.- 313 с. 23 

6. История Казахстана с древнейших времен до наших дней: [Текст] : в 5 т. / М-во образования и науки РК, 

Комитет науки; [гл. ред. М. К. Козыбаев] .- Алматы: Атамура, 2010- Т. 3: Казахстан в новое время.- 

2010.- 766 с. 30 

7. Кан, Г. В. История Казахстана[Текст] : учебник / Г. В. Кан.- 4-е изд., перераб. и доп.- Алматы: 

Алматыкітап, 2011.- 312 с. 2 

8. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

         Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Қазіргі Қазақстан тарихы 

Пәннің коды IK -1104 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр (МС) 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Жанбосинова А.С. 

Мақсаты - тарихын зерттеп, жолдары мен даму кезеңдері, әдіснамалық мәселелерін, педагогикалық теория мен 

тәжірибеде кәсіби-педагогикалық білім беру және қалыптастыру, негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, ғылыми 

теориялар кәсіби-педагогикалық білім беру, сондай-ақ кадрлық қамтамасыз ету және іске асыру іс жүзінде өсіп келе 

жатқан қажеттілігін дамыған экономика, елдің және жеке адамның білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

Пререквизиттер: курсты меңгеру "Қазақстан Тарихы" негізделеді біліміне және іскерлігіне және дағдылары студенттер 

негіздері, география, дүниежүзі тарихы, қоғамтану, "Адам. Қоғам. Құқық" 

Құзыреті: 

- білуге дамуының негізгі кезеңдері, тарихы, Еуразия халықтарының; 

- жұмыс істеу дағдысы болуы керек тарихи материалдармен; 

- түсінік және тарихи сана, ықпал олардың белсенді қатысуға алдында тұрған міндеттерді шешу мемлекет; 

- білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз ұстанымын қатысты мәселелер бойынша көзқарас тарихи өткеніне, бағалауға 

қол жеткізу Қазақстанның тарихи контексінде; өңдеу және мәліметтерді талдау үшін дайындау аналитикалық 

шешімдер, сараптамалық қорытындылар мен ұсынымдар. 

Курс мазмұны пән: Қазақстан тарихына Кіріспе. Пәні және объектісі. Тарихи факт. Тарихи көзі. Тарихи уақыт. 

Әдіснамасы мен әдістемесі тарихи ғылым. Эволюциясы және трансформациясы шаруашылық өмірдің және 

экономикалық қарым-қатынастар. Материалдық мәдениеті Қазақстанның тастан орнату ғасырда қола дәуірінде. 

Көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы. Дағдарыс, көшпенді өндіріс тәсілінің және рөлі онда саяси факторлар. 

Экономиканы жаңғырту в колониальный период. Экономиканы жаңғырту Қазақстанның кеңестік кезеңде. Этногенез и 

этническая история казахского народа. Антропология Казахстана. Лингвистикалық процестер. Қазақстан аумағындағы 

этникалық үрдістер. Саяси-әлеуметтік процестерді және әлеуметтік ұйым, қоғам. Пайда болуы тарихы. Дамыту 

мемлекет көшпелі қоғамдар. Дағдарыс және тарату көшпенді тарихы бар. Отарлық кезеңде Қазақстанның саяси тарихы. 

Конституциялық және саяси-әкімшілік эволюциясы аясында Қазақстанның кеңестік мемлекеттілік. Қазақстанның 

әлемдік өркениетке. Қазақстандағы мәдениет, Қазақстан тарихы. Қазақстан - егеменді мемлекет. Қазақстан 

республикасы мен мұраны сақтау кеңістік. Қазақстан Республикасы Білім Және Ғылым. Декларация о суверенитете 

және Заң "Қазақстан республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі Туралы". Қалыптастыру саяси жүйе. Экономикалық 

реформалар: артықшылықтары мен кемшіліктері. Мәдениет Қазақстанның ең соңғы кезең.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1.  Жауап:А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет.-25 дана 

2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет.-75 дана 

3. Қазақстан тарихы : оқу құралы / Т. М. Әминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет.-300 экз 

4. Игібаев С. К. Қазақстан тарихы( көне заманнан бүгінгі күнге дейін): оқу. оқу құралы / С. К. Игибаев, А. С. 

Жанбосинова.- Өскемен: ШҚМУ, 2011.- 228с. 30 

5. Игибаев, С. К. Қазақстан көздері мен материалдар[Мәтін] : оқу құралы. оқу құралы / С. К. Игібаев; ҚР Білім 

және ғылым министрлігі.- [2-е изд., доп.] .-Өскемен: ВКМУ баспасы, 2010.- 313 б. 23 



6. Қазақстан тарихы Ежелгі заманнан қазіргі күнге дейінгі: [Мәтін] : 5 т. / ҚР Білім және ғылым министрлігі, 

Ғылым комитеті; [г. ред. М. Қ. Қозыбаев].- Алматы: Атамұра, 2010-Т.3: Казахстан в новое время.- 2010.- 766 Б. 30 

7. Кан, Г. В. История Казахстана[Мәтін]: учебник / Г. В. Кан.- 4-ші басылым.- Алматы: Алматыкітап, 2011.- 312 б. 
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8. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [Б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Modern history of Kazakhstan 

Discipline code IK -1104 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester (GE) 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Zhanbosinova A.S. 

The purpose is to study the history, ways and stages of development of methodological problems in the pedagogical theory and 

practice of professional and pedagogical education and the formation of basic concepts, patterns of scientific theories of 

professional and pedagogical education, as well as in staffing and implementation in practice of the growing needs of the 

developing economy and meet the educational needs of the individual. 

Prerequisites: the study of the course "History of Kazakhstan "is based on the knowledge and skills of students on the basics of 

geography, world history, social science," Man. Society. Right» 

Competences: 

- know the main periods of development of Kazakhstan, the history of the peoples of Eurasia; 

- have the skills to work with historical material; 

- to have an idea and historical consciousness, to promote their active participation in solving the problems facing the state; 

- to be able to Express and justify their position on issues related to the value attitude to the historical past, to assess the 

achievements of Kazakhstan in the historical context; to process and analyze data for the preparation of analytical decisions, 

expert opinions and recommendations. 

Course content: Introduction to the history of Kazakhstan. Subject and object of history. Historical fact. Historical source. 

Historical time. Methodology and methods of historical science. Evolution and transformation of economic life and economic 

relations in Kazakhstan. Material culture of Kazakhstan in the stone age and in the bronze age. The emergence of nomadic cattle. 

The crisis of nomadic mode of production and the role of political factors in it. Modernization of the economy in the colonial 

period. Modernization of the economy of Kazakhstan in the Soviet period. Ethnogenesis and ethnic history of the Kazakh 

people. Anthropology Of Kazakhstan. Linguistic processes on the territory of Kazakhstan. Ethnic processes on the territory of 

Kazakhstan. Political and social processes and social organization of the society in Kazakhstan. The emergence of statehood in 

the territory of Kazakhstan. Development of the state in nomadic societies. Crisis and elimination of nomadic statehood in the 

territory of Kazakhstan. Colonial period in the political history of Kazakhstan. Constitutional, political and administrative 

evolution of Kazakhstan within the Soviet state. Contribution of Kazakhstan to the world civilization. The origin of culture in the 

history of Kazakhstan. Kazakhstan is a sovereign state. The Republic of Kazakhstan and the post-Soviet space. Education Of 

The Republic Of Kazakhstan. Declaration of sovereignty and the Law"on state independence of the Republic of Kazakhstan". 

Formation of the political system of Kazakhstan. Economic reforms in Kazakhstan: pros and cons. Culture of Kazakhstan for the 

modern period.  

 Recommended reading: 

1. General provisions Kostanay, St. Industrial, 41.History of Kazakhstan: textbook.- Almaty: Evero, 2014.- Page 496.-25 EQ 

2. Aminov T. M. History of Kazakhstan (from ancient times to the present day): textbook.- Almaty: Evero, 2014.Page -260.-75 

ind. 

3. Aminov, T. M. History of modern Kazakhstan: textbook / T. M. Aminov.  In The Dictionary Implemented Two-Way 

Transfer. - 472 p. - 300 EKZ 

4. S. Igibaev P. History of Kazakhstan (from ancient times to the present day) : studies. manual / S. p. S. Igibaev, S. the 

dictionary implemented a two-way translation.- Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan state University, 2011.- 228s. 30 

5. Igibaev, S. P. Kazakhstan in sources and materials[Text]: studies. manual / S. p. Igibaev; M - in education and science of 

Kazakhstan.[2-e Izd., ball. [] .- Ust - Kamenogorsk: publishing house of East Kazakhstan state University, 2010.- 313 p. 23 



6. History of Kazakhstan from ancient times to the present day: [Text]: 5 t / M-in education and science of Kazakhstan, 

Committee of science; [CH. ed. M. P.-M.: publishing house KAZ .SSR.- Almaty: Publishing House Of KSU Them. Al-Farabi, 

2010. 3: Kazakhstan in modern times.- 2010.- P. 766. Thirty 

7. Kan G. V. History of Kazakhstan[Text]: textbook / G. V. Kan.- 4th ed. and the ball.- Almaty: Almatykitap, 2011.- P. 312. 

Two 

8. Schwab, Klaus. The fourth industrial revolution: [textbook] / K. Schwab. - M.: Science, 1978. M.]: National translation 

Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts education. 100 new textbooks in the 

Kazakh language) 

         Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position.  

Название курса/дисциплины/юнита 

 

 

Название Политология-социология 

Код PS-11012 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3(5) 

Ф.И.О. Болгауова Г.Т.,  Сейтеметов Е. 

Ученая степень и звание  

Цель курса Ознакомление студентов с предметами политологии и 

социологии; развитие интереса к фундаментальным знаниям; 

стимулирование потребности к политологическим и 

социологическим оценкам исторических событий и фактов 

действительности. 

Пререквизиты курса Философия, история Казахстана, всемирная история 

Краткое содержание курса Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

Социальная структура общества. Личность и общество. 

Социальные процессы. Социальные конфликты. Предмет 

политологии. Политическая система общества. Политические 

институты. Политическая власть и политические режимы. 

Субъекты политики. Политическая социализация и культура. 

Международные отношения и политические процессы в 

современном мире.   

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции Знать: основные политологические и социологические понятия и 

категории: политика, власть, государство, добровольные 

политические объединения, институциональные основы 

политики, международные отношения и мировая политика, 

общество и его социальная структура, социальные группы и 

общности, личность, культура, социальные институты, 

социальные изменения и конфликты; основные 

политологические и социологические методы, применяемые в 

науках и в профессиональной юридической деятельности; 

основные закономерности развития общества и его основных 

структур, социальных и политических институтов в контексте 

современных общественно-политических процессов; основные 

этапы развития политической и социологической мысли и их 

достижения в процессе становления и развития общества.  

Уметь: применять политологические и социологические 

категории к изучению общественных процессов, законы 

социальных наук в деятельности юриста; применять методы и 

средства познания для изучения развития общества, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 



использовать полученные знания в практической деятельности 

как основу для самостоятельных суждений во время дискуссий и 

рассуждений; работать с политологической и социологической 

литературой и другими источниками как с основой политико-

правового мышления. Владеть навыками политологического и 

социологического анализа общественных процессов, 

использования различных общенаучных и частнонаучных 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа. 

Рекомендуемая литература 1. Павленок, П. Д. Социология [Текст]  : учеб. пособие / П. Д. 

Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков 

и К, 2010. - 733 с. - 25 

2.Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 5 

Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Оришева.- М.: РИОР : Инфра-М, 2014.- 224 с. 2 

Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 213 

с. - 15 

Латышева, В. В. Социология и политология [Текст]  : учеб. для 

акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 337 с. - 30 

Куканова, Е. В. Политология и социология [Текст]  : учеб. для 

вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 293 с. 15 

Пузиков, М. Ф. Основы политической социологии [Текст]  : учеб. 

пособие  / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ  университетi, 2016. - 346 с. 5 

Социология. Основы общей теории [Текст]  : учеб. для вузов / 

отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. учебно-метод. 

центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 912 с. 3 

Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу 

құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет.-100 экз 

Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  

: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет. -25 экз 

Байтілен С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - 

Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет.-35 экз 

Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану : 

оқу құралы.- Алматы : Раритет, 2012.-448 бет.-1 экз 

Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : 

саясаттану, халықаралық қатынастар  және тарих 

мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-

280 бет. -25 экз 

Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : 

оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-464 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық»).- 87 экз 

 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для обучения  

специальности (ступени) 

 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Атауы Саясаттану-әлеуметтану 

Коды PS-11012 

Түрі ЖБП 

- Курс/ пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 2 



Кредиттер саны 3(5) 

Ф. И. О. Болгауова Г. Т., Сейтембетов Е. 

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Курстың мақсаты студенттерді Таныстыру заттармен саясаттану және әлеуметтану; деген қызығушылықты дамыту, 

іргелі білімге ынталандыру; қажеттілігін саясаттану және әлеуметтану бағалауы тарихи оқиғалар мен фактілердің 

шындыққа. 

Пререквизиттер Философия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Әлеуметтану ғылым ретінде. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Қоғамның әлеуметтік 

құрылымы. Жеке тұлға және қоғам. Әлеуметтік процестер. Әлеуметтік қақтығыстар. Саясаттану пәні. Қоғамның саяси 

жүйесі. Саяси институттар. Саяси билік және саяси режимдер. Саясат субъектілері. Саяси әлеуметтендіру және 

мәдениет. Халықаралық қатынастар және саяси процестер қазіргі заманғы әлемде.  

Қорытынды бақылау үлгісі Емтихан 2-семестр 

Құзыреттіліктер: Білуі керек: негізгі политологиялық және социологиялық ұғымдар мен санаттар: саясат, билік, 

мемлекет, ерікті саяси бірлестіктер, институционалдық негіздері, саясат, халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат, 

қоғам, оның әлеуметтік құрылымы, әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар, жеке басын куәландыратын, мәдениет, 

әлеуметтік институттар, әлеуметтік өзгерістер мен қақтығыстар; негізгі политологиялық және социологиялық әдістері, 

қолданылатын ғылымдарда және кәсіби заң қызметі; негізгі даму заңдылықтары қоғамның және оның негізгі 

құрылымдардың, әлеуметтік және саяси институттардың тұрғысынан қазіргі заманғы қоғамдық-саяси процестерді; 

дамуының негізгі кезеңдері саяси және социологиялық ой және оларға жету барысында қалыптасу және даму қоғам.  

Істей білуі тиіс: қолдану политологиялық және социологиялық санаты зерделеуге қоғамдық процестерді, заңдар 

әлеуметтік ғылымдар қызметін заңгер; қолдану әдістері мен құралдары танымның зерттеу үшін дамыту, қоғамның 

мәдени деңгейін арттыру, кәсіби құзыреттілігін пайдалану; алынған білімдерін практикалық қызметінің негізі ретінде 

дербес пайымдауларды кезінде пікірталастар мен пікірталастар; жұмыс политологической және социологиялық әдебиет 

және басқа да көздері ретінде негізі-саяси-құқықтық ойлау. Дағдыларын игеру, политологиялық және социологиялық 

талдау қоғамдық процестерді пайдалану әр түрлі жалпы ғылыми және частнонаучных әдістерін дамыту үрдістерін 

талдау үшін, қазіргі заманғы қоғамның философиялық-құқықтық талдау. 

Ұсынылатын әдебиет:  

 1. Павленок, П. Д. Социология [Текст]  : учеб. пособие / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2010. - 733 с. - 25 

2.Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 

352 с. 5 

3.Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришева.- М.: РИОР : Инфра-М, 2014.- 224 с. 2 

Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 213 с. - 15 

4. Латышева, В. В. Социология и политология [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. - 337 с. - 30 

5. Куканова, Е. В. Политология и социология [Текст]  : учеб. для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 293 с. 15 

6. Пузиков, М. Ф. Основы политической социологии [Текст]  : учеб. пособие  / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 346 с. 5 

7. Социология. Основы общей теории [Текст]  : учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. учебно-

метод. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 912 с. 3 

8. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет.-100 

экз 

9. Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет. -25 

экз 

10. Байтілен С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет.-35 экз 

11. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану : оқу құралы.- Алматы : Раритет, 2012.-448 бет.-1 экз 

12. Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және тарих 

мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-280 бет. -25 экз 

13.Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-464 

бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

Оқыту әдістері сөздік, көрнекілік, ішінара-іздеу 

Бағалау әдісі/нысаны: ауызша сұрау, жазбаша сұрау, реферат қорғау, тест орындау жеке тапсырма. 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Шарттар (талаптар) оқыту үшін мамандық (саты) 

Барлық түрлерін орындай алады курсы (дәрістер, зертханалық жұмыстар, тәжірибелік сабақтар) сәтті тапсыруға 

емтихан. 

Name political Science-sociology 

Code PS-11012 

Type OOD 

Level of course/ discipline Bachelor degree 

Year of study 2017-2018 



Semester of study 2 

Number of credits 3(5) 

Bolgauov F. I. O. G. T., Seitembetov E. 

Academic degree and title  

The purpose of the course is to Introduce students to the subjects of political science and sociology; to develop interest in 

fundamental knowledge; to stimulate the need for political and sociological assessments of historical events and facts of reality. 

Course prerequisites Philosophy, history of Kazakhstan, world history 

Course summary Sociology as a science. Society as a socio-cultural system. Social structure of society. The individual and 

society. Social process. Social conflicts. Subject of political science. The political system of society. Political institution. 

Political power and political regimes. The subject of politics. Political socialization and culture. International relations and 

political processes in the modern world.   

The final Exam 2 semester 

Competence to Know: basic political and sociological concepts and categories: politics, power, state, voluntary political 

associations, institutional foundations of politics, international relations and world politics, society and its social structure, social 

groups and communities, personality, culture, social institutions, social changes and conflicts; basic political and sociological 

methods used in the Sciences and in professional legal activities; the basic laws of development of society and its basic 

structures, social and political institutions in the context of modern socio-political processes; the main stages of development of 

political and sociological thought and their achievements in the process of formation and development of society.  

To be able to: apply political and sociological categories to the study of social processes, the laws of social Sciences in the 

activities of a lawyer; apply methods and means of knowledge to study the development of society, improve cultural level, 

professional competence; use the knowledge gained in practice as a basis for independent judgments during discussions and 

discussions; work with political and sociological literature and other sources as the basis of political and legal thinking. To 

possess the skills of political and sociological analysis of social processes, the use of various General scientific and private 

scientific methods to analyze the trends of modern society, philosophical and legal analysis. 

Recommended literature: 

 1. General provisions Pavlenok, PD Sociology [Text]: studies.benefit. manual / P. D. Pavlenok, L. I. P. Savinov, G. T. 

Zhuravlev. - 3rd ed. - M. - M. : publishing house of KSU them. al-Farabi, 2012. - M.: publishing house of KAZ. - 25 .  

2.S. Kravchenko, I. P. Fundamentals of sociology and political science : textbook. for bachelors / A. I. p. Kravchenko.- M.-M.: 

Science, 1989. - Almaty, Tole bi str., 189 5 

Arisawa B. S., Sociology : textbook.benefit. manual for universities / A. B. Arisawa.- M.: RIOR : Infra - M, 2014. - 224 hours 2 

Hajiyev, K. S. political Science [Text]: studies.benefit. the allowance for high schools / K. S. Gadzhiev. - 2nd ed. and the ball. - 

Moscow: Yurayt, 2017. - 213 P. - 15 

Latysheva, V. V. Sociology and political science [Text]: textbook. for Acad. bachelor / V. V. the dictionary implements two-way 

translation. - 2nd ed., Rev. and ball. - Moscow: Yurayt, 2017. - M.: publishing house of KAZ. - 30 .  

Kukanova, E. V. political Science and sociology [Text]: textbook. for high schools / E. V. P. Kukanova D. Pavlenok. - 2nd ed., 

Rev. and ball. - Moscow: Yurayt, 2017. - M.: publishing house of KAZ. Fifteen 

Puzikov, M. F. Fundamentals of political sociology [Text]: studies. manual / M. F. Puzikov; KazNU.al-Farabi al-Farabi. - 

Almaty: Kazakh University, 2016. - 346 p. 5 

Sociology. Fundamentals of General theory [Text]: studies. for universities / ed. Astana] G. V. Osipov, L. M. P. Quot ; 

Москвичевquot; Acad. educational method. center RAS-MSU. M. V.-M.: Science, 1978. - 2nd ed., Rev. and ball. - NORMA 

M.: INFRA-M, 2018. - 912 p. 3 

Phone: + 7 (727) 277-79-99 Sociology: actual problems: two-volume textbook.- Moscow: Higher School, 2011. Vol.2.- 

Moscow: Higher school, 1974.- 100 EXS 

Azhenov, M. S., St. Petersburg, Ul. Industrial, 41. C. Social structure of society: textbook. - Almaty: Evero, 2014. - Page 140. -

25 EQ 

Bitlen S. A. the Course of lectures of political science: [a training manual].   The book talks about how easily and naturally you 

can learn the Kazakh language. - 168 pages.-35 EXS 

Ul. Bakanova T. D., S. Biekenov Ul. Ust-Kamenogorsk A. Sociology: textbook.- Almaty: Rarity, 2012.Page -448.-1 ind. 

S. Barbashov study guide for specialities : political Science, International relations and history. - Almaty: Evero, 2016.Hits: 280 

page. -25 EQ 

D. Brinkerhoff, Oats R., S. Ortega's Essentials of sociology: a textbook.- Almaty: national translation Bureau, 2018.- 464 pages.- 

(Spiritual modernization. "The new liberal arts education. 100 new textbooks in the Kazakh language").- 87 ind. 

Methods of teaching verbal, visual, partly-search 

Methods / forms of evaluation oral survey, written survey, abstract protection, testing, individual task performance. 

Language of study Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for the training of specialty (stage) 

 Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical classes), successfully pass the exam. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы экономики и предпринимательства 

Код дисциплины OET-1106 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины КВ 



Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Болгауова Г.Т. 

Цель - изучение основных  закономерностей экономического развития общества, основ микро-макроэкономики.  

Пререквизиты: знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а также истории 

Казахстана, культурологии, умение конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании  письменных 

самостоятельных работ. 

Компетенции: 

- знать историю развития экономической науки, ее предмет и методы, экономические законы, закономерности развития 

национальной и мировой экономики; 

- должен освоить методы  экономического мышления, основанного на знаниях отечественной и зарубежной 

экономической теории.  

- уметь компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в 

своей стране и за ее пределами. 

- применять полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения, 

(подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  письменный анализ 

конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); для формирования собственной позиции,  теории,  модели 

(написание выпускной,  дипломной работы, научно-исследовательской работы студента).  

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

Содержание курса дисциплины: Эффективность как предмет курса. Потребности и ресурсы. Методы познания.  

Позитивная и нормативная экономика. Принципы экономической теории. Структура общественного производства. 

Собственность как экономическая категория. Разгосударствление и приватизация в Республике Казахстан. Натуральная 

и товарная формы общественного хозяйства. Основные типы экономических систем. Деньги, их функции. Рынок, его 

основные элементы. Виды рынков, плюсы и минусы. Теория спроса и предложения, эластичность. Теория 

потребительского поведения: количественная и порядковая концепции. Формационный и цивилизационный подходы к 

развитию общества. Сущность предпринимательства, основные организационные формы, проблемы развития в 

Казахстане. Производственная функция, общий, средний и предельный продукт, закон убывающей отдачи. Основной и 

оборотный капитал, амортизация, структура инвестиций. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки в 

краткосрочном и длительном периоде. Рынки факторов производства: труд, деньги, капитал, земля, 

предпринимательский талант. Факторные доходы. Национальная экономика. Система национального счетоводства. 

Экономические циклы. Виды безработицы, определение уровня и издержки. Виды инфляции, ее последствия. Модель 

«AD-AS». Классическая  и кейнсианская теории макроэкономического равновесия. Мультипликатор. Государственное 

регулирование в переходной экономике. Предложение денег и спрос на деньги. Денежный мультипликатор. Сущность 

и формы кредита. Структура государственного бюджета. Государственный расход и совокупный спрос. Налоги, 

налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. Государственный долг как экономическая проблема. Экономический 

рост и его измерение. Модели экономического роста.            

Рекомендуемая литература: 

1. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

2 Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет.- 5 экз. 

3 Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 2017. 

- 352 бет. – 150 экз 

 4 Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- Алматы : 

Экономика, 2015. -265 бет..-20 экз 

5 Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет. – 25 экз. 

6 Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 экз. 

7. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский? казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Пәннің коды OET-1106 қаулысына сәйкес әзірленді және 



Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Болгауова Г. Т. 

Мақсаты зерттеу негізгі заңдылықтарын қоғамның экономикалық даму негіздерін, микро-макроэкономика.  

Пререквизиттер: білім аясында, орта мектеп бағдарламасы бойынша математика, тарих, география және т. б., сондай-ақ 

Қазақстан тарихы, мәдениеттану, білу конспектировать дәрістер, көре мақсаты жету және оны жазу кезінде жазбаша 

өздік жұмыстары. 

Құзыреті: 

- тарихын білуге даму экономикалық ғылым, оның пәні және әдістері, экономикалық заңдар, даму заңдылықтары, 

ұлттық және әлемдік экономика; 

- меңгеру әдістері экономикалық ойлау қабілетін білімге негізделген отандық және шетелдік экономикалық теория.  

- білу, жетік айтысып негізгі экономикалық құбылыстар, қарым-экономикалық өміріндегі қоғамның өз елімізде және 

одан тыс жерлерде. 

- алған білімдерін және практикалық дағдыларын үшін жағдайды талдау және тұжырымдау дұрыс шешім, (дайындау, 

топтық пікірталас, құрастырылған жұмыс, іскерлік ойындар, "кейс-стади", жазбаша талдау нақты жағдайды, жобаларды 

әзірлеу және т. б.); қалыптастыру үшін өзіндік позицияны, теорияны, моделді (жазу бітіру, дипломдық жұмыс, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын студент).  

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

Курстың мазмұны пәннің Тиімділігі пән ретінде курс. Қажеттілік және ресурстар. Таным әдістері. Позитивті және 

нормативті экономика. Экономикалық теорияның қағидаттары. Құрылым қоғамдық өндіріс. Меншік экономикалық 

категория ретінде. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. Натуралды және тауарлы қоғамдық шаруашылық 

нысандары. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері. Ақша, олардың функциялары. Нарыққа, оның негізгі 

элементтері. Нарық түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктері. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері, 

серпімділік береді. Теориясы тұтыну мінез-құлық: сандық және әріпке өзінің рет тұжырымдамасы. Формационный және 

өркениеттік көзқарастар қоғамды дамыту. Кәсіпкерліктің мәні, негізгі ұйымдастырушылық нысандары, даму 

проблемалары. Производственная функция, жалпы, орташа және шекті өнім, заң қайтарым. Негізгі және айналым 

капиталы, амортизация, инвестициялар құрылымы. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. Шығындар қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде. Өндіріс факторларының нарығы: еңбек, ақша, капитал, жер, кәсіпкерлік талант. 

Факторлық табыс. Ұлттық экономика. Жүйесі ұлттық есеп жүргізу. Экономикалық циклдар. Түрлері жұмыссыздық 

деңгейін анықтау және шығындар. Түрлері инфляция және оның салдары. Моделі "AD-AS". Классикалық және кейнстік 

теориялары макроэкономикалық тепе-теңдік. Мультипликатор. Мемлекеттік реттеу өтпелі экономика. Ақша ұсынысы 

және ақшаға сұраным. Ақша мультипликаторы. Несиенің мәні мен формалары. Құрылымы мемлекеттік бюджет. 

Мемлекеттік шығын және жиынтық сұраныс. Салықтар, салық мультипликаторы. Кривая Лаффера. Мемлекеттік борыш 

экономикалық проблема. Экономикалық өсу және оның өлшеу. Модельдері экономикалық өсу.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мағлұмат Жауап:С. Экономикалық теория: оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

360 бет.- 20 дана. 

2 Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет.- 5 дана. 

3 Исқалиев М. Экономикалық теория: оқулық / М. Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 2017. 

- 352 бет. - 150 экз 

 4 Рахметулина Ж. Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- Алматы : 

Экономика, 2015. -265 бет..-20 экз 

5 Темірбекова А. Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет. – 25 дана. 

6 Экономикалық теория: оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 дана. 

7. Мағлұмат Грегори. Экономика : [оқулық] / Н. Г.Дереккөздер [Өңдеу] - 4-ші халықаралық бас. - [Б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Fundamentals of Economics and entrepreneurship 

Discipline code OET-1106 

Type of discipline LTD. 



Level of course/discipline KV 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor Bolgauov G. T 

The aim is to study the basic laws of economic development of society, the foundations of micro-macroeconomics.  

Prerequisites: knowledge in the framework of the high school program in mathematics, history, geography, etc., as well as the 

history of Kazakhstan, cultural studies, the ability to outline lectures, to see the goal and achieve it when writing independent 

works. 

Competences: 

- to know the history of economic science, its subject and methods, economic laws, laws of development of national and world 

economy; 

- must master the methods of economic thinking based on knowledge of domestic and foreign economic theory.  

- to be able to competently talk about the main economic phenomena, the relations of economic life of society in the country and 

abroad. 

- apply the knowledge and practical skills to analyze the situation and develop the right solutions (preparation for a group 

discussion, prepared work in the framework of a business game, "case study", written analysis of a specific situation, 

development of projects, etc.); to form their own position, theory, model (writing graduation, thesis, research work of the 

student).  

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

Course content: Effectiveness as a course subject. Needs and resources. Method of cognition.  Positive and normative economy. 

Principles of economic theory. The structure of social production. Property as an economic category. Denationalization and 

privatization in the Republic of Kazakhstan. Natural and commercial forms of public economy. The main types of economic 

systems. Money, their functions. The market, its main elements. Types of markets, pros and cons. Theory of supply and demand, 

elasticity. The theory of consumer behaviour: cardinal and ordinal concepts. Formational and civilizational approaches to the 

development of society. The essence of entrepreneurship, the main organizational forms, the problems of development in 

Kazakhstan. Production function, total, average and limit product, the law of diminishing returns. Fixed and working capital, 

depreciation, investment structure. Accounting and economic costs. Costs in the short and long term. Factor markets: labor, 

money, capital, land, entrepreneurial talent. Factor income. National economy. National accounting system. Economic cycle. 

Types of unemployment, determination of the level and costs. Types of inflation, its consequences. Model "AD-AS". Classical 

and Keynesian theories of macroeconomic equilibrium. Multiplier. State regulation in the transition economy. Supply of money 

and demand for money. Money multiplier. The nature and form of credit. The structure of the state budget. Public expenditure 

and aggregate demand. Taxes, tax multiplier. Laffer curve. Public debt as an economic problem. Economic growth and its 

measurement. Economic growth model.            

Recommended reading: 

1. Doulov A. N., Dosmanbetov N. With. Economicaly theory : ouly.- Almaty : R Geary excellent orindary audactiy, 2014.-360 

Beth.- 20 copies. 

2 Zholdasova G. economy negizderi: oku kuraly.- 3 bass., erased..- Astana: Folio, 2017.-224 Beth.- 5 copies. 

3 Isaliev M. Economicaly theory : owly / M. Isaliev. - tolyk., d. Zhane TS. 2-Shi bass. - Almaty: Karasai, 2017. - 352 Beth. - 150 

EXS 

 4 Rakhmetulin J. B., T. A. Abylajhanova Economicaly theory: septer, shemale, tester : excellent Ali.- Almaty: Economy, 2015. 

-265 Beth..-20 EXS 

5 Temirbekova A. B. Economicaly theory negadon : excellent Ali. - Almaty: Evero, 2014. - 196 Beth. - 25 copies. 

6 Economicaly theory : the excellent Ali. - Almaty: Kazakh University, 2014. - 306 Beth. - 5 copies. 

7. Mankiw, N. Gregory. Economics : [owly] / N. G.Mankiw, M. P. Taylor. - 4-s halyard bass. - [b. M.] : Ulttyk audarma burosu. 

Kogamdyk kory, 2018. - 848 bet. - (Rouhani gear. Zhana Humanities Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Геология  

Код дисциплины Geo-1204 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 



Ф.И.О лектора/профессора Женсикбаева Н.Ж. 

Цель -  Cформировать знания о происхождении и развитии Земли, о веществе Земли о минерало-породо-

рудообразующих процессах, веществе геосфер, происхождении рельефа, о биосферах прошлого; все геологические 

построения – это логические модели. Их построение развивает мышление. 

Пререквизиты: Общее землеведение, География (школьный курс) 

Постреквизиты: учебная практика, География почв, Геоморфология. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование  компетенций связанных с изучением теоретических 

положений геологии, методикой описания геологических процессов по геологическому материалу, картам, профилям, 

применением теоретических знаний на практике. 

Содержание курса/дисциплины- Значение геологии для профессионального образования учителя географии. 

Физические свойства Земли. Внутреннее строение Земли. Тепловое состояние Земли. Химический состав Земли. 

Внешние оболочки Земли.  Схема развития Земли. Космогенные гипотезы. Возраст Земли и земной коры. Абсолютное 

летоисчисление Земли. Геохронологическая таблица. Геологическая карта.    

Рекомендуемая литература:  

1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2012.- 448 с. 2 

2. Байбатша Ә.Б. Палеонтология және тарихи геология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-496 бет.-30 экз 

3. Жандаев М.Ж. Өзен аңғарларының геоморфологиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-141 бет.-5 

экз 

4. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2011.-224 бет.-50 экз 

5. Құсайынов С.А., Боранқұлова Д.М., Бексейітова Р.Т. Неотектоника : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.-410 бет.-5 экз 

6. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Т. Тайжанов [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2014. - 392 бет.-25 

экз\ 

7. Уайт Уильям М. Геохимия : оқулық / ағылышын тілінен ауд. Ә.Б.Байбатша.- Алматы : Дәуір, 2017.-352 бет.-20 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Геология  

Пәннің коды Geo-1204 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/ Женсикбаева Н.Ж. 

Мақсаты - білімді Қалыптастыру шығу тегі мен дамуы, Жер туралы заттағы Жер туралы минерало-породо-

рудообразующих процестерге, зат геосфераның, жері жер бедерінің, биосферах өткен; барлық геологиялық құру – бұл 

логикалық модельдер. Оларды құру дамытып, ойлау. 

Деректемелері / пререквизиттері: Химия, Геодезия топография негіздерімен. 

Кейінгі деректемелер: оқу практикасы, топырақ Географиясы, Геоморфология. 

Құзыреті: А білу және түсіну - білу базалық білімі негіздері, геология, түсіну мәні геология, байланыс, геология, әр 

түрлі ғылымдармен байланысты. 

B білімдерін қолдану және пониманий - түсіну, оқу материалын меңгеру-алған білімін практикада. 

C шығару (құрастыру) ойлауды дамыту, жалпы ақпараттық мәдениет, зерттеу іскерлігін, қабілетін талдау, қолда бар 

деректер. 

 D коммуникативтік дағдылар - білу, дәлелдеу, өз көзқарасын, ымыраға келу міндеттерін, білу, тиімді шешім табу 

кезінде әр түрлі шаруашылық-экономикалық жағдайларда. 

 E оқу дағдысы - меңгеру сипаттау геологиялық процестер бойынша геологиялық материалдар, карталар, профильдер, 

табу заңдылықтары байланысты топырақ жамылғысының дамуымен геологиялық процестер Жер бетінде таралуы, 

эндогендік және экзогендік түрінің геологиялық белсенділігін Жер; жұмыс істей білу, әртүрлі ақпарат 

көздерімен.Курстың/пәннің мазмұны - Мәні геология кәсіби білім география пәні мұғалімдері. Физикалық қасиеттері 

Жер. Жердің ішкі құрылысы. Жылулық жай-күйі, Жер. Жердің химиялық құрамы. Сыртқы қабығы Жер. Даму сызбасы 

және Жер. Космогенные гипотезалар. Жасы Жер және жер қыртысы. Абсолюттік жетістіктерді Жер. 

Геохронологическая-кесте. Геологиялық картасы.  



Ұсынылатын әдебиет:  

1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2012.- 448 с. 2 

2.Байбатша Ә.Б. Палеонтология және тарихи геология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-496 бет.-30 экз 

3. Жандаев М.Ж. Өзен аңғарларының геоморфологиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-141 бет.-

5 экз 

4. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2011.-224 бет.-50 экз 

Құсайынов С.А., Боранқұлова Д.М., Бексейітова Р.Т. Неотектоника : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2011.-410 бет.-5 экз 

5. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Т. Тайжанов [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2014. - 392 бет.-

25 экз\ 

6. Уайт Уильям М. Геохимия : оқулық / ағылышын тілінен ауд. Ә.Б.Байбатша.- Алматы : Дәуір, 2017.-352 бет.-20 

экз. 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Geology  

Code of discipline Geo-1204 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/ Zhensikbaeva N.Zh. 

The purpose is to Form knowledge about the origin and development of the Earth, about the earth's substance about mineral-

rock-ore – forming processes, the substance of Geosphere, the origin of relief, about the biosphere of the past; all geological 

constructions are logical models. Their construction develops thinking. 

Prerequisites: Geography(schoolyear),Chemistry, Topographywith the basics ofgeodesy. 

Post-requisites: educational practice, soil Geography, Geomorphology. 

Competencies: a knowledge and understanding-to master the basic knowledge of the basics of Geology, to understand the value 

of Geology, Geology links with various Sciences. 

 B application of knowledge and understanding - to understand the training material, to be able to apply the knowledge in 

practice. 

 C making (drawing) judgments-development of General information culture, research skills, ability to analyze existing data. 

 D communication skills-to be able to prove their point of view, to find a compromise in the solution of problems, to be able to 

find a rational solution in different economic conditions. 

 E training skills-to know the methodology of describing geological processes on geological material, maps, profiles, to find 

patterns of connection of soil with the development of geological processes on Earth, the spread of endogenous and exogenous 

forms of manifestation of geological activity of the Earth; the ability to work with various sources of information.Course 

content-the importance of Geology for the professional education of a geography teacher. Physical properties of the Earth. The 

internal structure of the Earth. Thermal condition of the Earth. The chemical composition of the Earth. The outer shell of the 

Earth.  Scheme of Land development. Cosmogenic hypotheses. The age of the Earth and the earth's crust. Absolute chronology 

of the Earth. Geochronological table. Geological map.    

Recommended reading:  

1. Koronovsky N. B. Geology: studies. for universities / N. V. Koronovsky, N. A. Yasamanov.- 8th ed., Rev. and DOP. - 

M.: Academy, 2012.- 448 p. 2 

2. Babutsa Schwa.B. Paleontology and Geology tarihi : ouly.- Almaty: Dauir, 2011.-496 Beth.-30 EQ 

3. Zhandaev M. J. San are geomorfologica : excellent Ali.- Almaty: Kazakh University, 2013.-141 Beth.-5 EQ 

4. Into A. A. Arylamide Geology : ouly.- Almaty: Dauir, 2011.-224 Beth.-50 EQ 

5. Aliyev S. A., Baranov D. M., R. T. Bekshaev Neotectonics : excellent Ali.- Almaty: Kazakh University, 2011.-410 

Beth.-5 EQ 

6. Topirate and Geology negadon : owly / sh. T. Tayzhanov [and TB]. - Astana: Folio, 2014. - 392 Beth.-25 EQ\ 

7. White, William M. Geochemistry : owly / aylasin tLAN RM. Ә.B. Bibata.- Almaty: Dauir, 2017.-352 Beth.-20 copies. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Картография с основами топографии  

Код дисциплины КОТ-1218  

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  Калеева Кульзина Меркановна 

Цель -  работа с географическими картами, атласами и другими картографическими произведениями, перспективами 

развития картографической науки и производства.  

Пререквизиты: «География», «Геометрия» 

Постреквизиты: учебная практика. 

Компетенции: Знание и понимание: теоретических основ картографии и топографии: понятие о картах и их видах; 

математической основе карт; картографическая генерализация; о топографических съёмках местности; ориентирование 

на местности 

Применение знаний и пониманий: формирование топографо-картографических навыков у студентов по сопредельным 

географическим дисциплинам; сведения о картографическом методе исследования; история картографической науки и 

производства, современное состояние и перспективы развития. 

Вынесение (составление) суждений: в обеспечении профессиональной направленности подготовки студентов на 

основе изучения и пользования географическими картами; сведений о картографическом методе исследования; 

изучения методов наземных топографических съёмок; ориентирование на местности. 

Коммуникативные навыки: умению ориентироваться на местности; иметь представление о картах и их видах, 

методах их использования; 

Учебные навыки: Применение приобретённых знаний и взаимная связь курса картография с основами 

топографии с другими дисциплинами при изучении географических дисциплин; умению ориентироваться на местности. 

Выполнять глазомерную съёмку. 

Содержание курса/дисциплины- Классификация  карт.  Виды  и  типы  карт.  Свойства географических карт. 

Математическая основа карт. Геодезическая основа, масштаб, картографические проекции и картографические сетки. 

Искажения на картах и их виды. Способы Искажения на картах и их виды. Способы картографического изображения.          

Общегеографические карты. Картографическая генерализация. Сущность и виды генерализации. Система 

картографических произведений. Географические атласы. Тематические карты. Система школьных картографических 

произведений. Использование карт. Картографический метод исследования. Создание карт. Методы создания 

крупномасштабных карт. Съемка местности. Методы создания мелкомасштабных карт. Геоинформационное 

картографирование. 

Рекомендуемая литература: 

1. Жұмаділда Б.Ы., Жантілесова Д.М., Жантілесова Ж.Х. Топография геодезия негіздерімен : оқу құралы.- Қарағанды 

: Ақ Нұр, 2012.-240 бет.-30 экз 

2. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-132 бет.-30 экз 

3. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012.-190 бет.-5 экз 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 464 бет.-10 

экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. проведение лекций, лабораторные (практические, 

семинарских) занятий с использованием ИКТ и других средств 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 



Картография топография негіздері  

Пәннің коды КОТ-1218  

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Калеева К.М. 

Мақсаты - пәнді оқыту Мақсаты - Қалыптастыру картографиялық дүниетанымының, болашақ мамандардың, 

мәліметтерді алу мен тәсілдері туралы білімді көрсету қоршаған әлем. 

Пререквизиттер: География, геометрия. 

Кейінгі деректемелер: оқу практикасы. 

Құзіреттілік: Білім және түсінік: картографияның теориялық негізі, карталар жайлы түсінік, картаның математикалық 

негізі, картографиялық генерализация, жергілікті жерде топографиялық түсірілімді;. 

Білімдерін қолдану және түсіну: тәжірбиелік жұмыстарды жүргізгенде теориялық білімді қолдану, қосымша 

тапсырмаларды шешуге, өрістік тәжірбие өткенде, бейнелі-таңбалы картографиялық суреттердің тәсілін қолдану, 

проектілеу және моделдеу, жергілікті жерде бағдарлауды. 

Ойлауды қалыптастыру: географиялық карталарды құру және қолдану үшін студенттерді кәсіби бағытта дайындау. 

Коммуникативті қабілеті: өзінің көзқарасын дәлелдей білу,тапсырмаларды шешуде компромисс таба білу, берілген 

табиғи жағдайда тиімді шешім қабылдай білу, берілген тапсырмаладры шешу үшін, картографиялық материалдардан 

ақпарат ала білу. 

Пәндік дағдылар:  географиялық карталарды оқу, кескіндеу, географиялық пәндерді оқуда картографиялық білімді 

қолдану, топографиялық және картографиялық дағдыларын географиялық пәні бойынша жетілдіруге бағытталған. 

Курстың/пәннің мазмұны - карталарды Жіктеу. Карта түрлері мен типтері. Қасиеттері географиялық карталарды. 

Карталардың математикалық негізі. Геодезиялық негіз масштаб, картографиялық проекциялар мен картографиялық 

торлар. Карталардағы бұрмаланулар және олардың түрлері. Тәсілдері карталардағы Бұрмаланулар және олардың 

түрлері. Картографиялық бейнелеу тәсілдері. Жалпы географиялық карталар. Картографиялық генерализация. 

Жинақтаудың мәні және түрлері. Жүйесі картографиялық шығармалар. Географиялық атластар. Тақырыптық карталар. 

Жүйесі мектеп картографиялық шығармалар. Карталарын пайдалану. Картографиялық зерттеу әдісі. Карталарды жасау. 

Ірі масштабты карталарды жасау әдістері. Жергілікті жерді суретке түсіру. Ұсақ масштабты карталарды жасау әдістері. 

Геоақпараттық картографиялау. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жұмаділда Б.Ы., Жантілесова Д.М., Жантілесова Ж.Х. Топография геодезия негіздерімен : оқу құралы.- Қарағанды 

: Ақ Нұр, 2012.-240 бет.-30 экз 

2. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-132 бет.-30 экз 

3. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012.-190 бет.-5 экз 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 464 бет.-10 

экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және басқа да құралдардың 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Cartography with bases of topography  
Code of discipline the CAT-1218  

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Kaleeva K.M. 

Purpose-the purpose of teaching the discipline-the Formation of a cartographic worldview of future professionals, obtaining 

information and knowledge about ways to reflect the world. 

Prerequisites: basics of physics and astronomy, Geography (school course) 

Post-requisites: teaching practice. 

Competence: Knowledge and understanding: theoretical foundations of cartography and topography: the concept of maps and 

their types; mathematical basis of maps; cartographic generalization; topographic surveys of the area; orientation on the ground 



Application of knowledge and understanding: the formation of topographic and cartographic skills of students in adjacent 

geographical disciplines; information about the cartographic method of research; history of cartographic science and production, 

current state and prospects of development. 

Making (drawing) judgments: to ensure the professional orientation of training students on the basis of study and use of maps; 

information about the cartographic method of research; study of methods of land topographic surveys; orientation on the ground. 

Communication skills: the ability to navigate the terrain; have an idea of maps and their types, methods of their use; 

Educational skills: Application of acquired knowledge and the mutual connection of the course cartography with the basics of 

topography with other disciplines in the study of geographical disciplines; the ability to navigate the terrain. To perform a visual 

survey. 

Course content-Classification of maps.  Types and types of maps.  Properties of maps. The mathematical basis of maps. 

Geodesic basis, scale, map projections and cartographic grids. Distortions on maps and their types. Methods of Distortion on 

maps and their types. Methods of cartographic images.          General geographic maps. Cartographic generalization. The nature 

and types of generalization. The system of cartographic works. geographical Atlas. Thematic map. System of school 

cartographic works. Card usage. Cartographic method of research. Creating maps. Methods for creating large-scale maps. 

Survey of the area. Methods for creating small-scale maps. GIS mapping. 

Recommended reading: 

1. General provisions - M.: Publishing house "Academy of Sciences", 2004.NII, Tel.: + 7 (727) 277-79-99 M., Zhantlesova G. 

H. Topography with the basics of geodesy : textbook.- Almaty : Publishing House Of KSU Them.Al-Farabi, 2012.- 240 pages.-

30 EQ 2. - Moscow: Publishing House "Academy Of Sciences", 2004.NII. 

 Basics of cartography: a training manual.- Karaganda: Aknur, 2012.-132 pages.-30 EQ 3. N. Kerimbai M. P. Digital 

cartography : textbook.- Almaty: Kazakh University. al-Farabi, 2012.- 90 pages.- 5 copies  

4. Tokanova S. A., Matevska O. B. Basics of cartography and topography: the textbook.- Moscow: KnoRus, 2012.- Page 464.-10 

EQ 

Teaching methods: verbal, visual, practical. lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Общее землеведение  
Код дисциплины OZ-1219 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Егорина А.В., Айткожина С.К. 

Цель -  формирование знаний о географической оболочке, как о целом сверхсложном образовании, о планетарной 

геосистеме, которые необходимы для оптимизации окружающей природной среды и управления географическими 

процессами на планетарном уровне.  

Пререквизиты: Основы физики и астрономии, базовый минимум по дисциплинам географии общеобразовательной 

школы: физической географии, физической географии материков и океанов, физической географии Казахстана, 

физической географии СНГ.  

Постреквизиты: Геоморфология. 

Компетенции: знание и понимание:  цели и задач, методов, достижений, содержание раздела общего землеведения по 

обновленной программе  и методические аспекты изучения в школьном курсе естествознание; фактов и явлений, 

основных понятий, закономерностей и принципов, логики изучаемых объектов: строение и возраст Земли, положение ее 

в Солнечной системе, сведения об основных геологических процессах,  демонстрировать знание и понимание задач 

картографии с основами топографии, основных понятий, измерительных приборов; 

 применение знаний и понимания:применять знания при прохождении учебной практики по топографии и в 

последующей практической деятельности;  понимать учебный материал, уметь применять полученные знания на 

практике; использовать теоретических знаний при выполнении различных практических работ (проектов), построении 

профилей, схем, решения типовых и исследовательских задач согласно обновленному содержанию по географии. 

Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   получать и обрабатывать информацию из различных источников;  

рассуждать о правильности теорий происхождения Земли; об общих представлениях о Земле как планете Солнечной 

системы, географической оболочке как сфере существования человека. 

коммуникативные способности:  использовать полученные знания в повседневной жизни;  уметь доказывать свою 

точку зрения, находить компромисс в решение задач, уметь найти рациональное решение при различных хозяйственно-

экономических условиях. 



способности к учебе:   получать сведений и знания о способах отражения окружающего мира на картах; владеть 

методикой описания геологических процессов по геологическому материалу, картам, профилям, находить 

закономерности связи почвенного покрова с развитием геологических процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска в сети Интернет, работы с научной,  справочной, методической  

литературой и анализа и представления информации в виде устных сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном процессе, демонстрация логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня 

Содержание курса/дисциплины- Общее землеведение- как наука. Земля в Солнечной системе. Географическая 

оболочка. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Основные законы и закономерности географической 

оболочки. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература:  

1. Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын теориясы мен 

тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

2. Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ә. Қазақстан Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2015.-102 бет.-3 экз 

3. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 

4. Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 бет.-25 экз 

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : Топырақ 

құнарлығығының көрсеткіштері, далалық зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының систематикалық тізімі. - 

2017. - 144 бет.-25 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Жалпы жертану  

Пәннің коды: OZ-1219 

Пәннің типі КП 

- Курс/пән деңгейі: ОК 

Оқу жыл 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Ф. и. о. лектор/профессор Егорина А.В.; Айткожина С.К. 

Мақсаты-географиялық білім туралы қабықта, қоршаған табиғи орта, географиялық үрдістерді басқару планетарной 

геосистеме сверхсложном деңгейде жалпы білім беру үшін қажетті жаһандық оңтайландыру.  

Пререквизиттер: Негіздері, физика және астрономия, география жалпы білім беретін мектептің базалық минимумы 

бойынша пәндер: география, физикалық географиясы", " материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, 

Қазақстанның физикалық географиясы, ТМД елдері.  

Постреквизиттер: Геоморфология. 

Құзіреттілік: білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, әдістері, жетістіктері, жаңартылған бағдарлама бойынша жалпы 

жертану бөлімінің мазмұны және мектеп курсында Жаратылыстану пәнін оқытудың әдістемелік аспектілері; фактілер 

мен құбылыстар, негізгі ұғымдар, заңдылықтар мен қағидаттар, зерттелетін объектілердің логикасы: Жердің құрылысы 

мен жасы, оның Күн жүйесіндегі жағдайы, негізгі геологиялық процестер туралы мәліметтер, топография негіздерімен 

картография міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу аспаптарын білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша оқу практикасынан өту кезінде және келесі практикалық іс-әрекетте 

білімді қолдану; оқу материалын түсіну, алған білімін практикада қолдана білу; әртүрлі практикалық жұмыстарды 

(жобаларды) орындау кезінде теориялық білімді қолдану, профильдер, схемалар құру, география бойынша жаңартылған 

мазмұнға сәйкес типтік және зерттеу міндеттерін шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты есептеу және бағалау, алу және өңдеу; жердің шығу теорияларының 

дұрыстығы туралы; Күн жүйесінің планетасы, адамның өмір сүру саласы ретінде географиялық қабық ретінде жер 

туралы жалпы түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын дәлелдеуді, міндеттерді 

шешуде ымыраластық таба білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық жағдайларда тиімді шешім таба білу. 



оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім алу; геологиялық 

материалдар, карталар, профильдер бойынша геологиялық процестерді сипаттау әдістемесін меңгеру, топырақта 

геологиялық процестердің дамуымен топырақ жамылғысының байланыс заңдылықтарын табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу және ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру үшін логикалық, 

аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік  

Курстың/пәннің мазмұны - Жалпы жертану - ғылым ретінде. Орны, жердің күн жүйесіндегі орны. Географиялық қабық. 

Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Негізгі заңдары мен заңдылықтары, географиялық қабықтың. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиеттер:  

1. Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын теориясы мен 

тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

2. Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ә. Қазақстан Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2015.-102 бет.-3 экз 

3. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 

4. Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 бет.-25 экз 

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : Топырақ 

құнарлығығының көрсеткіштері, далалық зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының систематикалық тізімі. - 

2017. - 144 бет.-25 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу құру, шығармашылық жұмыс, белсенділігін, сабақтарда курстың; өз 

бетінше жұмыс істеу, әртүрлі ақпарат көздерінен өз бетінше толықтырып, кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, 

жауапкершілік, әдептілік, сыпайылық және жақсы көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін емтиханда есепке алынады: түсіну 

және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен 

бағамы бойынша; аударманың теориясы мен практикасы, қоса білу; тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі 

жауап білу, қорғауға ұсынылған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

General geography  

Code of discipline QY-1219 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/ Egorina A.V., Aitkozhina S.K. 

The goal is to form knowledge about the geographical shell as a whole super complex education, planetary geosystem, which are 

necessary for the optimization of the natural environment and management of geographical processes at the planetary level.  

Prerequisites: basics of physics and astronomy, basic minimum in the disciplines of geography of secondary school: physical 

geography, physical geography of continents and oceans, physical geography of Kazakhstan, physical geography of the CIS.  

Post-Requisites: Geomorphology. 

Competence: knowledge and understanding: goals and objectives, methods, achievements, the content of the section of 

General earth science on the updated program and methodological aspects of the study in the school course of natural science; 

facts and phenomena, basic concepts, laws and principles, the logic of the studied objects: the structure and age of the Earth, its 

position in the Solar system, information about the main geological processes, demonstrate knowledge and understanding of the 

tasks of cartography with the basics of topography, basic concepts, measuring instruments; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge during the training practice on topography and in 

subsequent practice; to understand the training material, to be able to apply the knowledge in practice; to use theoretical 

knowledge in the performance of various practical works (projects), building profiles, diagrams, solving typical and research 

tasks according to the updated content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, receive and process information from various sources; to argue about the 

correctness of the theories of the origin of the Earth; about the General concepts of the Earth as a planet of the Solar system, the 

geographical shell as the sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired knowledge in everyday life; to be able to prove the point of view, to find a 

compromise in the solution of problems, to be able to find the rational decision at various economic conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge about how to reflect the world on maps; own methodology for describing 

geological processes on geological material, maps, profiles, to find patterns of connection of soil with the development of 

geological processes on Earth, 



demonstration of skills of independent search on the Internet, work with scientific, reference, methodical literature and analysis 

and presentation of information in the form of oral presentations, reports, abstracts, abstracts, use of information and materials in 

the educational process, demonstration of logical, analytical, abstract, critical thinking for further training with a high degree of 

independence and improve their intellectual, cultural and professional level 

The content of the course / discipline-General geography-as a science. Earth in the Solar system. Geographical shell. 

Lithosphere. Atmosphere. Hydrosphere. Biosphere. The basic laws and laws of the geographical shell. 

Recommended reading: 

Basic literature:  

1. Teaching metho1. J. K. Yrysbai.Akhmetov E. S., B. J. Gargan Modern surge galacturonan and cadastral teorisi me tarries : 

excellent Ali.- Almaty: Otan, 2014.-95 Beth.-10 EXS 

2. Nusipova G. N., Tokbergenova A. A. Kazakstan respublikasy jer orany modern gagyi : excellent Ali.- Almaty: Kazakh 

University, 2015.-102 Beth.3 piece 

3. T. K. Salikhov. Topirate : owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 1-s BLM : Jalpa topiramato. - 2017. - 148 

Beth.-25 EQ 

4. T. K. Salikhov. Topirate: owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 2-s BLM : Topira Genesis, geographies and 

ictel. - 2017. - 208 Beth.-25 EQ 

5. T. K. Salikhov. Topiramato] : owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 3-s BLM : Topira norlina kreder, dally, 

Pavlodar and Kazakhstan deter topiramate systematically TSM. - 2017. - 144 Beth.-25 EQds: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Химия географической среды  

Код дисциплины HGS-1201 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Оразова С.С. 

Цель -  Дать студентам знание свойств химических элементов и их соединений, основанное на периодическом 

законе Д.И.Менделеева и современных сведениях о строении веществ, других понятиях теоретической неорганической 

химии. 

 Пререквизиты:основы физики и астрономии,  школьный курс химии, математики, физики и географии.  

Постреквизиты: Методика преподавания географии, основы физики и астрономии. 

Компетенции: В результате изучения курса студенты должны иметь представление о химии окружающей среды 

– литосферы, атмосферы и освоить важные разделы современной теоретической химии таких, как квантово-

механическая теория, строения атома, элементы химической термодинамики, современные теории химической связи. 

A знание и понимание - иметь представление о химии окружающей среды – литосферы, атмосферы и освоить важные 

разделы современной теоретической химии таких, как квантово-механическая теория, строения атома, элементы 

химической термодинамики, современные теории химической связи; знать основные понятия и законы. 

B применение знаний и пониманий - понимать и уметь применять основные законы химии; понимать общие 

закономерности протекания химических процессов; основы электрохимических процессов; основные свойства 

растворов, способы их приготовления. 

C вынесение (составление) суждений - оценивать основные физико-химические свойства различных химических 

элементов. 

D коммуникативные навыки -  иметь практические навыки, связанные с применением химических законов и процессов 

в современной практической деятельности. 

E учебные навыки -  выполнять основные операций при проведении химического эксперимента, способствующие 

выработке первичных профессиональных умений, формированию химического мышления. 

Содержание курса дисциплины: Введение.Представление о дифференциации и интеграции естественных наук. 

Предмет и задачи химии. Химия и география. Роль химии как производительной силы общества. Двойственная роль 

химического производства и научно-технического прогресса относительно окружающей среды. Вклад ученых 

Казахстана в развитие химической науки, современные тенденции и перспективы. Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Химическая связь. Строение и свойства вещества. Элементы 

химической термодинамики. Химическая кинетика и химическое равновесие. Растворы. Приготовление растворов. 

Понятия химии географической среды. Химический и минеральный состав земной коры. Химический состав 

природных вод. Основы физической астрономии:  



Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Белов В.М., Смагин В.П., Оразова С.С. Практикум по общей химии. – Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.–92с.   

2. В.М.Белов Введение в общую химию. – Барнаул. – 2013 г. 

9. В.М.Белов, В.П.Смагин, С.С. Оразова Практикум по общей химии. – Усть-Каменогорск - 2014 

Интернет-источники 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Географиялық орта химиясы  

Пәннің коды HGS-1201 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Оразова с. С. 

Мақсаты - студенттерге білу қасиеттерінің химиялық элементтер мен олардың қосылыстары негізделген 

мерзімдік заңда Д. И. Менделеев және қазіргі заманғы туралы мәліметтерде құрылысы заттарды, басқа да ұғымдар 

теориялық бейорганикалық химия. 

Пререквизиттер:негіздері, физика және астрономия, мектептік курсы, химия, математика, физика және 

география.  

Постреквизиттер: географияны оқыту Әдістемесі негіздері, физика және астрономия. 

Құзырет: курсты оқу нәтижесінде студенттер туралы түсініктері болуы керек химия қоршаған орта – 

литосфера, атмосфера және игеру маңызды тараулары қазіргі заманғы теориялық химия сияқты кванттық-механикалық 

теориясы, атом құрылысының, химиялық термодинамиканың элементтері, қазіргі заманғы теориясы, химиялық 

байланыс. 

A білім және түсіну - болуы туралы түсінік химия қоршаған орта – литосфера, атмосфера және игеру маңызды 

тараулары қазіргі заманғы теориялық химия сияқты кванттық-механикалық теориясы, атом құрылысының, химиялық 

термодинамиканың элементтері, қазіргі заманғы теориясы, химиялық байланыс; білу негізгі түсініктері мен заңдары. 

B білімдерін қолдану және пониманий - түсіну және қолдана білу, химияның негізгі заңдары; түсіну жалпы 

жүру заңдылықтары химиялық процестерінің негіздері; электрохимиялық процестер; ерітінділерінің негізгі қасиеттері, 

оларды дайындау тәсілдері. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - бағалау негізгі физика-химиялық қасиеттері, әр түрлі химиялық 

элементтер. 

D коммуникативтік дағдылар болуы тиіс практикалық дағдыларды қолданумен байланысты химиялық заңдар 

мен процестерді қазіргі заманғы практикалық қызмет. 

E оқу дағдыларын орындауға; - негізгі операцияларды жүргізу кезінде химиялық эксперимент ықпал ететін 

әзірлеу бастапқы кәсіби дағдыларды қалыптастыру, химиялық ойлау. 

Курс мазмұны пән: Кіріспе.Туралы ұсынысты саралау және интеграциялау жаратылыстану ғылымдары. Пәні 

мен міндеттері химия. Химия және география. Химияның ретінде өнімді күш. Екі жақты рөлі химиялық өндіріс және 

ғылыми-техникалық прогресс қоршаған ортаға қатысты. Ғалымдардың үлесі Қазақстанның дамуы химия ғылымы, 

қазіргі тенденциялары және перспективалары. Атом құрылысы. Периодтық заңы мен периодтық жүйесі Д. И. 

Менделеев. Химиялық байланыс. Құрылысы мен қасиеттері заттар. Химиялық термодинамиканың элементтері. 

Химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Ерітінділерді дайындау. Ұғымдар химия географиялық 

ортаның. Химиялық және минералды құрам, жер қыртысының. Табиғи сулардың химиялық құрамына. Негіздері дене 

астрономия:  

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Белов В. М., Смагин В. П., Оразова с. С. жалпы химия бойынша Практикум. – Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2013.–92с.  

2. В. М. Белов Кіріспе жалпы химия. – Барнаул". – 2013 ж. 

9. В. М. Белов, В. П. Смагин, с. С. Оразова бойынша Практикум жалпы химия. – Усть-Каменогорск - 2014 

Интернет-көздері 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс? қазақ. 



Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Chemistry of the geographical environment  

HGS discipline code-1201 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Orazova S. S. 

The purpose Is to give students knowledge of the properties of chemical elements and their compounds, based on the 

periodic law of D. I. Mendeleev and modern information about the structure of substances, other concepts of theoretical 

inorganic chemistry. 

 Prerequisites: basics of physics and astronomy, school course in chemistry, mathematics, physics and geography.  

Postrekvizity: methods of teaching geography, the basics of physics and astronomy. 

Competence: as a result of studying the course, students should have an idea of the chemistry of the environment – the 

lithosphere, the atmosphere and learn important sections of modern theoretical chemistry such as quantum mechanical theory, 

the structure of the atom, elements of chemical thermodynamics, modern theories of chemical communication. 

A knowledge and understanding - to have an understanding of the chemistry of the environment – the lithosphere, the 

atmosphere and to master important sections of modern theoretical chemistry such as quantum mechanical theory, the structure 

of the atom, elements of chemical thermodynamics, modern theories of chemical communication; to know the basic concepts 

and laws. 

B application of knowledge and understanding - to understand and be able to apply the basic laws of chemistry; to 

understand the General laws of chemical processes; the basics of electrochemical processes; the basic properties of solutions, 

methods of their preparation. 

C judgement-to assess the basic physical and chemical properties of the various chemical elements. 

D communication skills-to have practical skills related to the application of chemical laws and processes in modern 

practice. 

E learning skills-to perform basic operations during the chemical experiment, contributing to the development of 

primary professional skills, the formation of chemical thinking. 

Course content: Introduction.The idea of differentiation and integration of natural Sciences. The subject and problems 

of chemistry. Chemistry and geography. The role of chemistry as a productive force of society. The dual role of chemical 

production and scientific and technological progress in relation to the environment. Contribution of scientists of Kazakhstan to 

the development of chemical science, modern trends and prospects. Atomic structure. Periodic law and periodic system of D. I. 

Mendeleev. Chemical bonds. Structure and properties of the substance. Elements of chemical thermodynamics. Chemical 

kinetics and chemical equilibrium. Solutions. Solution preparation. Concepts of chemistry of geographical environment. 

Chemical and mineral composition of the earth's crust. Chemical composition of natural waters. Basics of physical astronomy:  

Recommended reading: 

Basic: 

1. Belov V. M., Smagin, V. P., Orazova S. S. Workshop on General chemistry. – Ust-Kamenogorsk: publishing house 

of East Kazakhstan state University, 2013.- 92c.   

2. V. M. Belov Introduction to General chemistry. – Barnaul. - 2013. 

3. V. M. Belov, V. P. Smagin, S. S. Orazova Workshop on General chemistry. - Ust-Kamenogorsk-2014 

Internet source 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as 

well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физиология развития школьников 

Код дисциплины FRSh-1202 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 



Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора К.м.н., Куленова Г.Б. 

Цель – раскрытие законов жизнедеятельности живого организма и управление ими. Сформировать у студентов 

стройные ряды знаний об особенностях функциональной организации организма детей, сформировать у будущих 

специалистов клиническое мышление на основе знаний принципов регуляции, механизмов и закономерностей 

протекания физиологических процессов в тканях, органах и системах здорового организма. 

Пререквизиты:  

- Перед изучением дисциплины студент должен знать базовый минимум по дисциплине  «Анатомия и 

физиология человека» 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать фундаментальные знаниями  по всем разделам возрастной физиологии, а также высокообразованной 

интеллектуальной личности и широким кругозором; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания уметь адекватно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Предмет и задачи курса. Основные закономерности роста и развития детей и 

подростков. Характеристика возрастных периодов. Физическое развитие учащихся. Методики определения 

антропометрических показателей и методы оценки физического развития. Физиология нервной системы и ее 

возрастные особенности. Учение о высшей нервной деятельности. Типы ВНД. Гигиеническая оценка режима дня 

учащихся образовательных учреждений.  Возрастная физиология и гигиена анализаторов. Возрастная эндокринология. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности крови, органы кровообращения. 

Возрастные особенности органов дыхания. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. 

Гигиенические основы питания детей и подростков. Возрастные особенности органов выделения. Гигиена одежды и 

обуви. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Югова Е. А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для вузов / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова.- 2-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2012.- 336с. 

2. Безруких, М. М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка: Учеб. пособие для вузов / М. М. Безруких, 

В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.- М.: Академия, 2013.- 416 с.. 

Дополнительная: 

1. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков. – М., 2013. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Физиология даму оқушылар 

Пәннің коды FRSh-1202 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Қ. м. ғ. к., Куленова Г.Б. 

Мақсаты – ашу заңдарын және тіршілік тірі ағза және оларды басқару. Студенттерде қалыптастыру сымбатты қатарына 

ерекшеліктері жайлы білімдерді функционалдық ұйымдастыру ағзаның балалардың қалыптастыру, болашақ 

мамандардың клиникалық ойлау негізінде білім принциптерін реттеуге, механизмдер мен заңдылықтарын жүретін 

физиологиялық процестерді ұлпаларда, органдарда және жүйелерде сау организм. 

Пререквизиттер:  

- Алдындағы зерттеумен пәндер студент білуі керек: базалық минимумы "пәні бойынша" адам Анатомиясы мен 

физиологиясы" 

Құзыреті: 



құзыреттері жалпы білімділікке: 

 болуға; - іргелі білімді барлық бөлімдері бойынша жас ерекшелік физиологиясы, сондай-ақ жоғары білімді, зияткерлік 

жеке және ой-өрісі кең; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық құзыреттілігі: алған білімдерін пайдалана отырып, білу, барабар 

бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Мазмұны дисциплины: курстың Пәні мен міндеттері. Өсуінің және дамуының негізгі заңдылықтары балалар мен 

жасөспірімдердің. Сипаттамасы жастық кезең. Оқушылардың физикалық дамуын. Айқындау әдістемесін 

антропометриялық көрсеткіштерін бағалау әдістері және дене дамуы. Физиологиясы жүйке жүйесі және оның жастық 

ерекшеліктері. Туралы ілім жоғары жүйке қызметі. Түрлері ІНҚ. Гигиеналық бағалау, күн тәртібін білім беру 

мекемелерінің оқушылары. Жас ерекшелік физиологиясы және гигиенасы анализаторлар. Жас ерекшелік 

эндокринология. Жас ерекшеліктері тірек-қимыл аппараты. Жас ерекшеліктері қан, қан айналымы органдары. Тыныс 

алу ерекшеліктері. Жас ерекшеліктері ас қорыту органдары. Зат және қуат алмасу. Гигиеналық негіздері балалар мен 

жасөспірімдердің тамақтануы. Жас ерекшеліктері бөлу органдары. Киім және аяқ киім гигиенасы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Югова Е. А. Жас ерекшелік физиологиясы және психофизиология: жоо арналған оқулық / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова.- 

2-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 336с. 

2. Безруких, м. М. Жас ерекшелік физиологиясы: баланың даму Физиологиясы: Оқу құралы. пособие для вузов / м. М. 

Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.- М.: Академия, 2013.- 416. 

Қосымша: 

3. Обреимова Н.И., Петрухин А. С. Негіздері анатомия, физиология және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. – М., 

2013. 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Physiology of school development 

Discipline code FRSh-1202 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study: 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of loans 3 

Full name of lecturer / Professor М. D., Kulenova G.B 

The purpose-the disclosure of the laws of life of a living organism and their management. To form in students a harmonious 

series of knowledge about the features of the functional organization of the body of children, to form in future specialists clinical 

thinking based on knowledge of the principles of regulation, mechanisms and laws of the physiological processes in tissues, 

organs and systems of a healthy body. 

Prerequisites:  

- Before the study of the discipline, the student must know the basic minimum for the discipline " human Anatomy and 

physiology» 

Competences: 

competence of General education: 

- to have fundamental knowledge in all areas of age physiology, as well as highly educated intellectual personality and a broad 

Outlook; 

social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competencies: using the knowledge to be able to adequately navigate in different 

situations. 

Course content: Subject and objectives of the course. The basic laws of growth and development of children and adolescents. 

Characteristics of age periods. Physical development of students. Methods of determination of anthropometric indices and 

methods of estimation of physical development. Physiology of the nervous system and its age features. The doctrine of higher 

nervous activity. The types of GNI. Hygienic assessment of the day mode of students of educational institutions.  Age 



physiology and hygiene of analyzers. Age-related endocrinology. Age-related features of the musculoskeletal system. Age 

features of blood, blood circulation. Age-related features of the respiratory system. Age-related features of the digestive system. 

Metabolism and energy. Hygienic basis of nutrition of children and adolescents. Age features of the organs of isolation. Hygiene 

of clothes and shoes. 

 Recommended reading: 

Basic: 

1. Age physiology and psychophysiology: textbook for universities / E. A. Yugova, T. F. Turova.- 2nd ed., erased.- Moscow: 

Academy, 2012.- 336 p. 

2. Bezrukikh, M. M. age physiology: Physiology of child development: Studies. the allowance for high schools / M. M. 

Bezrukikh, V. D. Sonkin, D. A. Farber.- Moscow: Academy, 2013.- 416 p.. 

Additional: 

3. Obreimov N. And. Petrukhin A. S., Fundamentals of anatomy, physiology and hygiene of children and adolescents. - M., 

2013. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы физики и астрономии   

Код дисциплины OFA-1203 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора К.п.н., Нуркенова С.С., Жапарова М.С. 

Цель -  сформировать у студентов научную механическую, молекулярно-кинетическую и тепловую, квантовую картину 

мира, дать представление о физике как о экспериментальной науке; научить наблюдению физических явлении и делать 

обобщение на уровне принципов, явлений и законов. А также дать студентам навыки экспериментальной работы, 

научить правильно формулировать и решать физические задачи,  оценивать порядки физических величин. 

Пререквизиты: школьный курс физики и астрономии. 

Постреквизиты: Химия географической среды.  

Компетенции: A знание и понимание – знать и понимать основные физические явления и законы классической 

современной физики и астрономии, методы физического исследования, влияние физики и астрономии, как наук, на 

развитие техники, связь физики и астрономии с другими науками и ее роль в решении научно-технических проблем 

специальности; 

B применение знаний и пониманий - понимать и уметь применять основные положения, различные физические и 

астрономические понятия, законы, теории на практике; уметь оценить степень достоверности результатов, полученных 

экспериментальными или математическими методами исследования.  

 C вынесение (составление) суждений -  в вопросах постановки и решения физических задач при практической 

деятельности, в вопросах организации физического эксперимента и подбора соответствующей измерительной и 

регистрирующей аппаратуры; формулировать аргументы и решать проблемы в  области физики и астрономии.  

 D коммуникативные навыки -  осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования  суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений, состояния научно-технического прогресса. 

E учебные навыки - планирование эксперимента, записи результатов измерений, обработка и оценка полученных 

результатов при решении задач и проведении эксперимента, составление таблиц и графиков, оценка точности 

совпадения экспериментов с теоретическими данными. 

Содержание курса дисциплины: Основные физические явления и законы классической современной физики и 

астрономии. Методы физического исследования, влияние физики и астрономии, как наук, на развитие техники. Связь 

физики и астрономии с другими науками и ее роль в решении научно-технических проблем специальности.  

Рекомендуемая литература: 

1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3 изд. СПб Книжный мир. 2013 – 328 с 

2. Грабовский Р.И. Курс физики. Санкт-Петербург 2012 г. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский? казахский. 

 Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 



положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Физика және астрономия негіздері  

Пәннің коды OFA-1203 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Қ. п. ғ. к., Нуркенова с. С., Жапарова М. С. 

Мақсаты - студенттерде ғылыми механикалық, молекулярлық-кинетикалық және жылу, квантовую әлем бейнесін, 

туралы түсінік беру пәні ретінде эксперименттік ғылым; үйрету байқауға жеке құбылыс және қорыту деңгейінде 

принциптерін, құбылыстар мен заңдар. Сондай-ақ студенттерге дағдылары эксперименттік жұмыс, үйрету, дұрыс 

тұжырымдау және шешу жеке тапсырмалар, бағалау тәртіптері физикалық шама. 

Деректемелері / пререквизиттері: физика және астрономия. 

Постреквизиттер: Химия географиялық ортаның.  

Құзыреті: А білу және түсіну – білу және түсіну, негізгі физикалық құбылыстарды және заңдарды, классикалық және 

заманауи физика және астрономия әдістері, физикалық зерттеулер әсері, физика және астрономия, ғылым, техника, 

байланыс физика және астрономияның басқа ғылымдармен және шешуде оның рөлін ғылыми-техникалық 

проблемаларды мамандығы; 

B білімдерін қолдану және пониманий - түсіну және қолдана білу, негізгі ережелері, әр түрлі физикалық және 

астрономиялық ұғымдар, заңдар, теориялар тәжірибеде қолдану; білу дәрежесін бағалау нәтижелерінің дұрыстығына, 

алынған эксперименттік немесе математикалық әдістері арқылы зерттеу.  

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - мәселелерінде қою және физикалық есептерді шешу кезінде тәжірибелік 

қызметін ұйымдастыру мәселелерінде физикалық эксперимент және іріктеу тиісті өлшеу және тіркеу аппаратурасының; 

дәлелдер тұжырымдау мен проблемаларды шешу физика және астрономия.  

 D коммуникативтік дағдыларын жүзеге асыруға жинау және түсіндіруді қалыптастыру үшін ақпарат пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды, жай-күйін ғылыми-техникалық прогресс. 

E оқу дағдысы - экспериментті жоспарлау, өлшеу нәтижелерін жазу, өңдеу және алынған нәтижелерді бағалау 

міндеттерін шешу кезінде және эксперимент жүргізу, таблицалар мен кестелер жасау, бағалау дәлдігі сәйкес 

эксперименттердің теориялық деректермен. 

Мазмұны дисциплины: Негізгі физикалық құбылыстар мен заңдарды, классикалық және заманауи физика және 

астрономия. Әдістері физикалық зерттеулер әсері, физика және астрономия сияқты ғылымдар, дамуы. Байланыс физика 

және астрономияның басқа ғылымдармен және шешуде оның рөлін ғылыми-техникалық проблемалары.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Волькенштейн В. С. Сборник задач по жалпы физика курсы. 3 изд. СПб Кітап әлемі. 2013 – 328 с 

2. Грабовский Р. И. физика Курсы. Санкт-Петербург 2012 г. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

 Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Basic physics and astronomy   

Ofa discipline code-1203 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / Professor Ph. D., Nurkenova S. S., Zhaparova M. S. 

The aim is to form students ' scientific mechanical, molecular-kinetic and thermal, quantum picture of the world, to give an idea 

of physics as an experimental science; to teach observation of physical phenomena and to make generalization at the level of 

principles, phenomena and laws. And also to give students the skills of experimental work, to teach how to formulate and solve 

physical problems, to evaluate the orders of physical quantities. 

Prerequisites: school course in physics and astronomy. 

Post-requisites: Chemistry of geographical environment.  



Competencies: a knowledge and understanding-to know and understand the basic physical phenomena and laws of classical 

modern physics and astronomy, methods of physical research, the impact of physics and astronomy as a science, on the 

development of technology, the relationship of physics and astronomy with other Sciences and its role in solving scientific and 

technical problems specialty; 

B application of knowledge and understanding - to understand and be able to apply the basic provisions, various physical and 

astronomical concepts, laws, theories in practice; to be able to assess the degree of reliability of the results obtained by 

experimental or mathematical methods of research.  

 C making (drawing) judgments - in the formulation and solution of physical problems in practice, in the organization of 

physical experiment and the selection of appropriate measuring and recording equipment; to formulate arguments and solve 

problems in the field of physics and astronomy.  

 D communication skills - to collect and interpret information to form judgments based on social, ethical and scientific 

considerations, the state of scientific and technological progress. 

E training skills - planning of the experiment, recording the results of measurements, processing and evaluation of the results in 

solving problems and conducting the experiment, drawing up tables and graphs, evaluation of the accuracy of coincidence of 

experiments with theoretical data. 

Course content: Basic physical phenomena and laws of classical modern physics and astronomy. Methods of physical research, 

the impact of physics and astronomy as a science on the development of technology. Connection of physics and astronomy with 

other Sciences and its role in solving scientific and technical problems of the specialty.  

Recommended reading: 

1.Volkenshtein V. S. Collection of problems on the General course of physics. 3rd ed. St. Petersburg Book world. 2013 – 328 

with 

2. Grabowski R. I. Course of physics. St. Petersburg in 2012 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

 Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017года) 

 

 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ООД IKT-2107 Информационно-коммуникативные 

технологии на англ.языке 

5 3 

БД КВ VSEPG-2209 Введение в экономическую 

социальную и политическую 

географию 

7 3 

БД  ОК  Ped-2211 Педагогика 5 3 

БД ОК  Psi-2216 Психология 2 3 

БД  КВ OTK-2204 Основы туризма и краеведения  5 3 

БД КВ  OAK-2203 Основы антикоррупционной культуры 3 3 

БД ОК  MO-2208 Менеджмент в образовании  5 3 

БД ОК  TMVR-2209 Теория и методика воспитательной 

работы 

3 4 

БДКВ  TKO-2210 Технологии критериального 

оценивания 

3 4 

ООД ОК Fil-2115 Философия 5 3 

БД КВ TEOP-2210 Технико-экономические основы 

производства 

5 4 

БД КВ  GP-2211 География почв 5 4 

БД КВ  R -2202 Религиоведение 5 4 

МП 
PtP 

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

2 3,4 

ДМ ДП Физическая культура 14 1-4 

 Итого     74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию  
Код дисциплины VSEPG-2209 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Салыкбаева Г.М., Женсикбаева Н.Ж. 

Цель курса: формирование у студентов-географов экономико-географического мышления, знаний о 

содержании и структуре экономической и социальной географии, основных этапах развития, теоретических основ 

экономической и социальной географии, знаний о пространственных различиях в хозяйстве, на земном шаре.  

Пререквизиты курса:  Общее землеведение, Основы физики и астрономии, Химия географической среды, 

программа курса предусматривает связь с такими учебными дисциплинами, как философия, основы экономических 

знаний, общее землеведение, геология, экология.  

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. 

Содержание курса дисциплины:  изучение содержания и структуры экономической и социальной географии, 

особенностей развития науки, основных категорий, теорий; потенциала территории, размещения производительных 

сил, структуры экономики хозяйственного комплекса и территориальной организации хозяйства. Изучение связи 

теоретических исследований с практическими, хозяйственными и социальными задачами общества на определенном 

этапе развития. Формирование умений и навыков анализировать экономико-географическую  информацию, проводить 

экономико-географические исследования, применять теоретические знания и понимание связей природных и 

общественно-экономических явлений в условиях формирования рыночной экономики. 

Компетенции: 

знание и понимание: знать теоретические положения экономической географии, содержание географических методов, 

осуществлять правильный подбор методов для эффективного проведения научных исследований, понимать содержание 

основных законов и закономерностей в экономической географии; знать основы технологических процессов для 

составления анализа размещения производств и географии отраслей; знать закономерности географии почв для 

объяснения типов почв, их использования и сохранения. Уметь адаптировать знания к обновленным школьным 

программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями географического и экономического содержания, уметь 

организовывать научные исследования, составлять научные программы и научные проекты в исследовательской работе 

студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть общегеографическими  и экономико-географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим арсеналом географических методов для проведения научных 

работ, составления проектов; уметь проводить поиск необходимой экономико-географической информации, 

достоверных статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую техническую подготовку, свободно владеть различными компьютерными 

программами для проведения географических исследований, уметь обрабатывать статистический материал и 

представлять его в графическом  виде. Иметь навыки работы с настенными, контурными и картами атласа. 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие / Э. 

2. Н.Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева.- М.: Юрайт, 2011.- 540с. 1037. Мартынов В. Л. Социально-

экономическая география современного мира: учебник 

В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович.- М.: Академия, 2010.- 256с. 5 

3. Гаджиев, К. С. Геополитика [Текст]  : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с. . Василенко, И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие / И. А. 

Василенко.-М.: Юрайт, 2010.- 395 с. 5 

4. Шарыгин М.Д. Теоритические основы размещения производительных сил и экономики района: уч. Пособие; \ Перм. 

У-т- Пермь 2008 г. 

5. Социально-экономическая география: понятия и термины \ словарь-справочник. Отв.ред. А.Б. Горкин. Смоленск: 

Ойкумена, 2013 г. 328 с. 

6. Факторы и современные особенности размещения промышленного комплекса России.  Н.В.Гонтарь 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 



приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Кіріспе экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға  

Пәннің коды VSEPG-2209 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Салықбаева Г. М. 

Курстың мақсаты: студенттерде-географтар экономикалық-географиялық ойлау, білім мазмұны мен құрылымы, 

экономикалық және әлеуметтік география, негізгі даму кезеңдері, теориялық негіздерін, экономикалық және әлеуметтік 

география туралы білімдерін кеңістіктік айырмашылықтар шаруашылығында, жер шарында.  

Пререквизиттер: Жалпы жертану Негіздері, физика және астрономия, Химия географиялық ортаның курс бағдарламасы 

көздейді байланыс сияқты оқу пәндерімен, философия, экономикалық білімнің негіздері, жалпы жертану, геология, 

экология.  

Постреквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 

Курстың мазмұны пәннің мазмұны мен құрылымын экономикалық және әлеуметтік география, даму ерекшеліктері мен 

ғылым, негізгі санаттарды, теорияларды; әлеуетті аумағында өндіргіш күштерді орналастырудың, экономика 

құрылымын шаруашылық кешенінің және аумақтық ұйымдастыру. Зерттеуге байланысты теориялық зерттеулер 

практикалық, әлеуметтік-шаруашылық міндеті қоғамның белгілі бір даму кезеңінде. Біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру талдау экономикалық-географиялық ақпаратты жүргізу, экономикалық-географиялық зерттеу, теориялық 

білімдерді қолдану және түсіну байланыстар табиғи және қоғамдық-экономикалық құбылыстардың жағдайында 

қалыптастыру нарықтық экономика. 

Құзыреті: 

білу және түсіну: экономикалық географияның теориялық жағдайын, географиялық әдістердің мазмұнын білу, ғылыми 

зерттеулерді тиімді жүргізу үшін әдістерді дұрыс таңдау, экономикалық географиядағы негізгі заңдар мен 

заңдылықтардың мазмұнын түсіну; сала географиясы мен өндірістің орналасуын талдау жасау үшін технологиялық 

процестердің негіздерін білу; топырақ типтерін түсіндіру үшін топырақ географиясының заңдылықтарын білу, оларды 

пайдалану және сақтау. Білімді жаңартылған мектеп бағдарламаларына бейімдей білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары арасында байланыс 

табу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың зерттеу жұмысында ғылыми бағдарламалар мен 

ғылыми жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және экономикалық-географиялық білімді еркін меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен арсеналын меңгеру; 

қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды еркін меңгеру, статистикалық Материалды өңдеу және оны графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур 

және Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. "Баян Сўлу" Ақ Экономикалық география және аймақтану: оқу. құралы / Э. 

2. Н.Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Ж. Световцева.- М.: Юрайт, 2011.- 540с. 1037. Наурызынов В. Л. қазіргі әлемнің 

әлеуметтік-экономикалық географиясы: оқулық 

В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович.- М.: Академия, 2010.- 256с. 5 

3. Гаджиев, К. С. Геополитика [Текст] : учеб. ЖОО үшін / К. С. Гаджиев. - 4-ші басылым., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 479 Б.. Василенко, И. А. Геосаясат қазіргі заманғы мира: учеб. оқу құралы / И. А. 

Василенко.-М.: Юрайт, 2010.- 395 Б. 5 

4. Шарыгин М. Д. аудан экономикасы мен өндіргіш күштерді орналастырудың Теоритикалық негіздері: оқу құралы; \ 

Перм. У-т-Пермь 2008 ж. 

5. Әлеуметтік-экономикалық география: ұғымдар мен терминдер \ сөздік-анықтамалық. Отв.ред. А. Б. Горкин. 

Смоленск: Ойкумена, 2013 ж. 328 б. 

6. Ресейдің өнеркәсіптік кешенін орналастырудың факторлары мен қазіргі ерекшеліктері. Н.В.ГонтарьСабақ беру 

әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 



Introduction to economic, social and political geography  
Discipline code VSEPG-2209 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Salykbaeva G. M. 

The purpose of the course: the formation of students-geographers of economic and geographical thinking, knowledge about the 

content and structure of economic and social geography, the main stages of development, the theoretical foundations of 

economic and social geography, knowledge about the spatial differences in the economy, on the globe.  

Course prerequisites: General earth science, basic physics and astronomy, Chemistry of the geographical environment, the 

course program provides a connection with such disciplines as philosophy, the basics of economic knowledge, General earth 

science, Geology, ecology.  

Post-requisites: Economic, social and political geography of the world. 

Course content: the study of the content and structure of economic and social geography, the features of the development of 

science, the main categories, theories; the potential of the territory, the location of productive forces, the structure of the 

economy of the economic complex and the territorial organization of the economy. To study the relationship of theoretical 

research with practical, economic and social objectives of the company at a certain stage of development. Formation of skills 

and abilities to analyze economic and geographical information, to conduct economic and geographical research, to apply 

theoretical knowledge and understanding of the relationship of natural and socio-economic phenomena in the formation of the 

market economy. 

Competences: 

knowledge and understanding: to know the theoretical positions of economic geography, the content of geographical methods, 

to carry out the correct selection of methods for effective research, to understand the content of the basic laws and laws in 

economic geography; to know the basics of technological processes for the analysis of the location of production and geography 

of industries; to know the laws of soil geography to explain the types of soils, their use and conservation. To be able to adapt 

knowledge to the updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of geographical and economic content, to be able to organize scientific 

researches, to make scientific programs and scientific projects in research work of students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of geographical methods for research, drafting; be able to search for the 

necessary economic and geographical information, reliable statistical materials. 

ability to study: to have a high technical training, to be fluent in various computer programs for geographical research, to be 

able to process statistical material and present it in graphical form. To have the skills to work with wall-mounted, contoured and 

Atlas maps. 

Recommended reading: 

1. Kuzbozhev E. N. Economic geography and regionalism: studies. allowance / E. 

2. N. Kuziboev, I. A. Kazieva, M. G. Svetovaja.- Moscow: Yurayt, 2011.- 540s. 1037. Martynov V. L. Socio-economic 

geography of the modern world: textbook 

V. L. Martynov, E. L. Faibusovich.- Moscow: Academy, 2010.- 256s. 5 

3. Hajiyev, K. S. Geopolitics [Text]: studies. for high schools / K. S. Gadzhiev. - 4th ed., 

pererab. and DOP. - M.: yurayt, 2011. - 479 p . Vasilenko I. A. Geopolitics of the modern world: proc. the manual / I. A. 

Vasilenko.- Moscow: Yurayt, 2010.- 395 p. 5 

4. Sharygin M. D. Theoretical foundations of the productive forces and the economy of the district: textbook; \ Perm. U-t-Perm 

2008 

5. Socio-economic geography: concepts and terms \ dictionary-reference. OTV.red. Smolensk: Oykumena, 2013, 328 p. 

6. Factors and modern features of the industrial complex of Russia. N. In.Gontar 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

 Педагогика 

Код дисциплины: Ped-2211 

Тип дисциплины: БД  



Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Губайдуллина Г.Н., Козыбаева А.К.  

Цель - формирование системы теоретических знаний о целостном педагогическом процессе, в котором осуществляется 

формирование личности школьника в условиях изменяющейся общественно-экономической ситуации Республики 

Казахстан. 

Пререквизиты: Для изучения дисциплины студенту необходимо знать материал школьной программы по классическим 

гуманитарным дисциплинам: литературе, истории, мировой культуре и искусству, а также естественно-научным 

дисциплинам: анатомии и физиологии человека. 

Компетенции: 

Знать: основные принципы организации обучения и закономерности педагогического процесса, перспективы развития 

системы образования в Республике Казахстан, структуру и функции учебно-воспитательной деятельности, формы и 

методы управления учебно-воспитательным процессом, связи обучения и развития. 

О воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах 

притчах, песнях, загадках, пословицах и поговорках, играх, игрушках и пр., в семейном и общинном укладе, быте, 

традициях, а также философско-этические, собственно педагогические мысли и воззрения, т.е. весь педагогический 

потенциал, 

Уметь: Проектировать и осуществлять педагогический процесс в школе; Использовать на практике новые 

педагогические технологии воспитания и обучения. Совершать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, абстрагирование, индукция, дедукция и др. 

Иметь навыки:  применять теоретические знания на практике в общеобразовательной школе; устанавливать отношения 

с коллективом учащихся, учителями, родителями. 

Содержание курса дисциплины: «Педагогика» как учебная дисциплина занимает ведущее место в системе 

профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей. Ее изучение в современных условиях 

ориентируется на развитие педагогической культуры, педагогической направленности мышления будущего 

специалиста, обеспечивая тем самым целостную подготовку к творческому выполнению всех функций учителя. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, кесте түсіндірме түріндегі педагогика : оқу құралы. - Өскемен : ШҚМУ 

баспасы, 2013.- 170 бет.-26 экз 

2. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет.-

10 экз 

3. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-Алматы  : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.-10 экз 

4. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2015.-293 бет. -30 экз 

5. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : оқулық.-Астана 

:Фолиант, 2015.-152 бет.-15 экз 

6. Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, А.Д.Аубакирова.- Өскемен : 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет.-90 экз 

7. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет.-100 экз 

8. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 268 бет. – 55 экз. 

9. Педагогический менеджмент и управление современной школой [Текст]  / В. К. Омарова [и др.] ; М-во образования 

и науки РК; ПГПИ. - 2-е изд. пер. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 252 с. 10 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Педагогика 

Пәннің коды: Ped-2211 

Пәннің типі: ДБ  

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 



Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Губайдуллина Г. Н., Козыбаева А. К.  

Мақсаты - жүйесін қалыптастыру туралы теориялық білімнің тұтас педагогикалық процесте жүзеге асырылатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру оқушының жағдайында өзгеріп отыратын қоғамдық-экономикалық жағдайға, Қазақстан 

Республикасы. 

Пререквизиттері: бұл пәнді оқу студентке білу қажет материал мектеп бағдарламасы бойынша классикалық 

гуманитарлық пәндері: әдебиет, тарих, әлемдік мәдениет және өнер, сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми пәндері: адам 

анатомиясы мен физиологиясы. 

Құзыреті: 

Білуге тиіс: негізгі ұйымдастыру принциптері, оқыту және педагогикалық процестің заңдылықтары, даму болашағы 

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің құрылымы мен функциялары оқу-тәрбие қызметінің формалары 

мен әдістерін оқу-тәрбие процесін басқару, байланыс, оқыту және дамыту. 

Туралы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың, халық даналығы, отраженную діни оқу-жаттығуларға, ертегілерде, 

сказаниях, былинах притчах, әндер, жұмбақтар, мақал-мәтелдер, ойындар, ойыншықтарда даңғылы, отбасылық және 

общинном укладе, тұрмысы, салт-дәстүрлері, сондай-ақ философиялық-этикалық, өзіндік педагогикалық ойлары мен 

көзқарастары, т. е. барлық педагогикалық әлеуеті, 

Жобалай білу және жүзеге асыру педагогикалық процесс, мектептегі Пайдалану; практикада жаңа педагогикалық 

технологияларды, оқыту және тәрбиелеу. Жасауға ойлау операциялары: талдау, синтез, салыстыру, абстрагирлау, 

индукция, дедукция және т. б. 

Дағдысы болуы керек: теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану білім; қарым-қатынас орнатуға, ұжымы және 

оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар. 

Курс мазмұны пән: "Математика" оқу пәні ретінде жетекші орынға ие кәсіби даярлау жүйесінде педагогикалық 

мамандықтар студенттерінің. Оның зерттеу қазіргі заманғы жағдайында бағдарланады дамыту, педагогикалық 

мәдениет, педагогикалық бағытталған ойлау болашақ маманның қамтамасыз ете отырып, біртұтас дайындығын 

шығармашылық орындау барлық функциялары мұғалімдер. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Л. Р. Аубакирова, Г. Н. Губайдуллина Оқу құралы. - Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2013.- 170 бет.-26 экз 

2. Бабаев С. Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет.-

10 экз 

3. Б. Бөрібекова, Н. Жанатбекова Ж. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет.-10 экз 

4. Педагогика : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2015.-293 бет. -30 экз 

5. Ә. Қозыбай, Н. Жексенбиева Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары: оқу.-Астана :Фолиант, 

2015.-152 бет.-15 дана 

6. Педагогика : оқу құралы / А. К. Игибаева, А. Т. Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, А. Д. Аубакирова.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет.-90 дана 

7. Таубаева Ш. Педагогика әдістемесі : оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет.-100 экз 

8. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н. П., Сламбекова Т. С. Педагогика : оқу құралы. - Астана, 2014. – 268 бет. - 55 дана. 

9. Педагогикалық менеджмент және қазіргі мектепті басқару [Мәтін] / В. К. Омарова [және т.б.]; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі; ПМПИ. - 2-ші басылым. пер. - Алматы : [б. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 252 б. 10 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, белсенді (кейс стадия). 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары 

Course/discipline/unit name 

 Pedagogy 

Course code: Ped-2211 

Type of discipline: BD  

Level of course/discipline OK 

Year of study: 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Gubaidullina G. N., Kozybaev A. K.  

The aim is to form a system of theoretical knowledge about the integral pedagogical process, which is carried out the formation 

of the personality of the student in the changing socio-economic situation of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites: for the study of the discipline, the student needs to know the material of the school program in the classical 

Humanities: literature, history, world culture and art, as well as natural Sciences: human anatomy and physiology. 

Competences: 



Know: the basic principles of the organization of training and the laws of the pedagogical process, the prospects for the 

development of the education system in the Republic of Kazakhstan, the structure and functions of educational activities, forms 

and methods of management of the educational process, the relationship of training and development. 

About education and training of children, the national wisdom reflected in religious doctrines, fairy tales, legends, stories of 

parables, songs, riddles, Proverbs and sayings, games, toys and so forth., in a family and community way of life, traditions, and 

also philosophical and ethical, actually pedagogical thoughts and views, i.e. all pedagogical potential, 

To be able to: Design and implement the pedagogical process at school; to use in practice new pedagogical technologies of 

education and training. Perform mental operations: analysis, synthesis, comparison, comparison, abstraction, induction, 

deduction, etc. 

To have skills: to apply theoretical knowledge in practice in secondary school; to establish relations with a group of students, 

teachers, parents. 

The content of the course: "Pedagogy" as an academic discipline takes a leading place in the system of professional training of 

students of pedagogical specialties. Its study in modern conditions is focused on the development of pedagogical culture, 

pedagogical orientation of thinking of the future specialist, thus providing a holistic preparation for the creative performance of 

all functions of the teacher. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Aubakirova R. L., Gubaidullina G. N. Sisba, keste tshrm trendeh pedagogy : excellent Ali. - Oskemen : SMU baspasy, 2013.- 

170 bet.-26 ind. 

2. Babayev S. B. Tulali pedagogy. Pedagogical theory negadon : excellent Ali.- Almaty: Nurpress, 2013.-336 Beth.-10 EXS 

3. Berbekova F. B., Janibekova N. Well. Modern Zamani pedagogical, tekhnologiyalar : ouly.-Almaty : R Geary excellent 

orindary audactiy, 2014.-360 Beth.-10 EXS 

4. Duysenbaev A. K. Pedagogy: oku kuraly.- Almaty: Otan, 2015.-293 Beth. -30 EQ 

5. Ozbay A., Seksenbaeva N. CSTC Bilim take jieshe modern oito texnologiyalari : ouly.- Astana: Folio, 2015.-152 Beth.-15 

EXS 

6. Pedagogy: oku kuraly / A. K. Igibaeva, A. T. Dyusenbaeva, K... Shakarimova, A. D. Aubakirova.- Oskemen : S. Amanzholov 

finday SMU Berel baspasy, 2015.-310 Beth.-90 EXS 

7. Taubaeva sh Pedagogy denemesi : excellent Ali.- Almaty: Karasai, 2013.-432 Beth.-100 EQ 

8. Salykbaeva ...., Albitova N. P. Slambekov T. S. Pedagogy : excellent Ali. - Astana, 2014. - 268 Beth. - 55 copies. 

9. Pedagogical management and management of modern school [Text] / V. K. Omarova [et al.]; M-in education and science of 

RK; PSPI. - 2nd ed. per. - Almaty: [b. I.], 2014. - 252 p. 10 

Teaching methods: verbal, visual, practical, active (case stage). 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Психология  

Код дисциплины Psi-2216 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора ст. преподаватель Матаева Б.У. 

Цель - вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями, которые будут способствовать усилению их 

профессиональной, психологической подготовки, углубленному изучению одного из разделов психологических знаний: 

структура и методические основы психологии развития, психологические особенности личности человека в онтогенезе. 

Пререквизиты: для изучения курса студенту необходимы знания о педагогической деятельности из курса «Анатомия 

человека», «Биология», «Общая психология», «Педагогика».  

Компетенции: 

компетенции общей образованности; 

- в способах обеспечения  постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений. 

коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  предлагать новые решения; 

технологическая компетенция: 

1. В области технических средств управления образовательными учсреждениями. 

2. В вопросах современных образовательных технологий профессионального образования. 



Знать: эффективного (консенсусного, толерантного) общения в поликультурной среде на основе сознательного 

применения норм современного этикета развитой способности к мотивированному пониманию позиций (намерений) 

других людей, придерживающихся иных ценностных установок. Современные проблемы физиологии человека и 

возрастной физиологии. 

Уметь: развивать потребность студентов в самопознании и творческой самореализации. 

Сопоставлять, анализировать психологические явления и факты.   Самостоятельно применять на практике полученные знания 

по психологии в организации учебно-воспитательного процесса. 

Иметь  навыки:  понимать суть и содержание основных психологических понятий и определений; самостоятельно 

оперировать полученными знаниями в процессе учебно-познавательной деятельности; применять психологические 

знания в будущей практической деятельности. 

Компетентность профессиональная 

-специальная  

-методическая 

-социально-психологическая 

-дифференциально 

-психологическая 

-аутопсихологическая 

Содержание курса дисциплины: Курс «Психология и развития человека» занимает одно из важных мест в системе 

психологической подготовки студентов. Знание механизмов и закономерностей развития психики является основной 

для практической деятельности психолога, как в системе образования, так и в других отраслях жизни общества. До 

начала изучения курса «Психология и развития человека»  студенты познакомятся с курсом «Введение в 

специальность»,  изучат общую психологию и историю психологии. Курс «Психология и развития человека» тесно 

связан с философией, возрастной физиологией, педагогикой, методикой преподавания, психологией. 

Из курса общей психологии вам известно, что по мере усложнения человечской деятельности и накопления 

научных данных в структуре психологической науки, как и других наук, идет непрерывный процесс изменений, 

обусловленный различными, и  прежде всего социальными факторами. Эти изменения выражаются, с одной стороны в 

дифференциации («отпочковании») ее отдельных отраслей и направлений, с другой в интеграции (объединении) 

различных отраслей и направлений исследований как внутри данной науки, так и на стыке ее с другими, смежными 

науками. 

Психология и развития человека, как более или менее обособленная отрасль психологической науки, возникшая в конце 

19 века, напрвлена на выявление возрастных особенностей и динамики процесса психического развития личности в 

течение жизни. Мера дробления возрастных периодов и их сравнительных характеристик последовательно возрастала. 

К настоящему времени, внутри самой психологии развития четко обозначились подразделы: психология дошкольника 

(часто называемая детской психологией), психология младшего школьника, психология подростка, психология 

старшего школьника (или ранней юности), психология взрослого человека и, наконец, психология преклонного 

возраста (геронтопсихология). 

Предмет психологии и развития человека – изучение индивидуальных различий между людьми на каждой стадии 

психического развития. 

Психология и развития человека связана с возрастной физиологией, общей психологией, педагогикой, частными 

методиками, философией и другими науками. Теоретические и практичексие задачи возрастной психологии. 

Методы психологии развития: наблюдение, его виды; эксперимент и его виды. Социометрический метод при изучении 

детского коллектива. Анкета для обследования интересов и направленности личности. Метод анализа продуктов 

деятельности. Метод тестов и условия их науного применения. 

Курс «Психология и развитие человека» обеспечивает студентов знаниями о теории и практике психологической 

науки, вооружает студентов теоретическими и практическими знаниями, которые будут способствовать усилению их 

профессиональной, психологической подготовки, углубленному изучению одного из разделов психологических знаний: 

структура и методические основы психологии развития, психологические особенности личности человека в онтогенезе. 

Курс является формирование теоретических знаний и эмпирических представлений о психологических аспектах 

избранной профессии, способствующих эффективной психологической подготовке будущих специалистов. 

Курс «Психология и развитие человека» является очень значимым в процессе психологической подготовки 

студентов. Знание психологических закономерностей профессии учителя, основных механизмов профессиональной 

реализации является основой для будущей практической деятельности педагога и способствует осознанному 

профессиональному самоопределению в педагогическом пространстве. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология : оқулық.-Өңд.,толық. 2-ші бас.-Алматы : НұрПресс, 2013.-352 

бет.-5 экз 

2. Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 

бет.-15 экз 

3. Бейсенбекова Г.Б. Кіші жастағы оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы : оқу 

құралы.-2-ші бас.- Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-122 бет.-25 экз 

4. Бейсенбекова Г.Б., Молдабаева Р.А., Нұрғалиева С.М. Жас ерекшелік психологиясы : оқу құралы.-2-ші бас.- 

Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-186 бет.-50 экз 



5. Дүйсенова Ж.Қ., Нығметова Қ.Н. Балалар психологиясы : оқулық.- Алматы : ТОО «Полиграфкомбинат», 2012.- 

300 бет.-100 экз 

6. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет.-5 экз 

7. Жұмасова, К. С.Психология  : оқулық : ҚР Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет.- 5 

экз 

8. Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 

бет.-30 экз 

9. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана : 

Фолиант, 2014.-144 бет.-22 экз 

10. Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 бет.-15 

экз 

11. Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы 

: Эверо, 2014.-176 бет.-30 экз 

12. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические основания : [учеб. для 

вузов : в 2 кн.] / О. Е. Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология познания.- М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 1 

13. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Психология  

Пәннің коды Psi-2216 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор, аға оқытушы Матаева Б. Ү. 

Мақсаты - студенттерге теориялық және практикалық білімді, жәрдемдесетін күшейту, олардың кәсіби, психологиялық 

дайындық, терең зерттеу тарауларының бірі психологиялық білім: құрылымы және әдістемелік негіздері психология 

дамыту, психологиялық ерекшеліктері, жеке адамның онтогенезде. 

Пререквизиттер: курсты меңгеру студентке қажетті білім туралы педагогикалық қызметті курс "адам Анатомиясы", 

"Биология", "Жалпы психология", "Педагогика".  

Құзыреті: 

құзыреттері жалпы білімділікке; 

- қамтамасыз ету тәсілдері білімді тұрақты жаңартуды, кәсіптік дағды мен білікті кеңейтуді. 

коммуникативтік құзыреттілік: 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына; 

технологиялық құзыреттілік: 

1. Техникалық басқару құралдарын білім беру учсреждениями. 

2. Қазіргі білім беру мәселелерінде кәсіптік білім беру. 

Білу: тиімді (консенсус, толерантты) қарым-қатынас-көп мәдениетті ортада негізінде саналы нормаларын қолдану 

қазіргі заманғы этикет дамыған қабілеті дәлелді түсінуге позиция (ниет), басқа адамдардың ұстанатын өзге құндылық 

қондырғылар. Қазіргі заманғы мәселелері, адам физиологиясы мен жас физиологиясы. 

Білуі керек: - қажеттілікті дамыту студенттердің өзін-өзі тану мен өзін-өзі шығармашылық дамыту. 

Салыстыру, талдау, психологиялық құбылыстар мен фактілер. Дербес тәжірибеде алынған білімдер психология 

бойынша оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру. 

Дағдылары болуы тиіс: түсіну мәні, мазмұны және негізгі психологиялық ұғымдар мен анықтамаларды; өз бетінше 

пайдалану алынған білімдермен үдерісінде оқу-танымдық қызметін анализдеу; психологиялық білімді болашақ. 

Кәсіби құзыреттілігі 

-арнайы  

-әдістемелік 



-әлеуметтік-психологиялық 

-дифференциалды 

-психологиялық 

-аутопсихологическая 

Мазмұны дисциплины: Курс "Психология және адам дамуы" бірін алады маңызды орын жүйесіндегі психологиялық 

дайындық. Білу механизмдерін және заңдылықтарын даму психикасының негізгі болып табылады практикалық қызметі 

үшін психолог білім беру жүйесінде, сондай-ақ басқа да салалардағы өмір қоғам. Басталғанға дейін зерттеу курс 

"Психология және адам дамуы" студенттер танысады курс "мамандыққа Кіріспе", зерттейді жалпы психология және 

психология тарихы. Курс "Психология және адам дамуы" тығыз байланысты философиямен, жас физиологией, 

педагогикой, оқыту әдістемесімен, фонетикалық. 

Факультеттің жоғары курс студенттері жалпы психология сізге белгілі шамасына қарай ушығуын человечской қызметін 

жинақтау және ғылыми деректер құрылымында психологиялық ғылым және басқа да ғылымдар, идет непрерывный 

процесс өзгерістер, келісілген әр түрлі, ең алдымен, әлеуметтік факторлар. Бұл өзгерістер көрінеді, бір жағынан саралау 

("отпочковании") оның жекелеген салалары мен бағыттарын, басқа интеграция (біріктіру) түрлі салалар мен зерттеулер 

бағыттарының ішінде осы ғылым, сондай-ақ тоғысында оның басқа сабақтас ғылымдармен. 

Психология және адам дамуы, көп немесе аз обособленная ғылымының саласы пайда болған, 19 ғасырдың соңында, 

напрвлена анықтау үшін жас ерекшеліктерін процесін психикалық даму жеке адамның өмір бойы. Шара ұсақтау жас 

кезеңдер және олардың салыстырмалы сипаттамалары дәйекті түрде жоғарылайды. Осы уақыт ішінде ең 

психологияның даму айқын аңғарылды кіші бөлімдер: психология мектепке дейінгі (жиі аталатын балалар 

фонетикалық), психология кіші мектеп оқушысының психологиясы, жасөспірім психологиясы, аға оқушының (немесе 

ерте жастық), психология ересек адамның және, сайып келгенде, психология егде жастағы (геронтопсихология). 

Тұрғысынан психология және адам дамуы зерттеу жеке айырмашылықтар адамдар арасындағы әрбір сатысында 

психикалық даму. 

Психология және адам дамуы байланысты жас физиологией, жалпы психологиямен, педагогикой, жеке әдістемесімен, 

философиямен және басқа ғылымдармен. Теориялық және практичексие міндеттері жас ерекшелік психология. 

Әдістері психология дамыту: бақылау және оның түрлері; эксперимент және оның түрлері. Социометриялық әдіс 

зерделеу кезінде балалар ұжымы. Сауалнамасы зерттеу үшін қызығушылығы мен бағыттылығын тұлға. Әдісі іс-әрекет 

өнімін талдау. Әдісі тесттер мен шарттары олардың науного қолдану. 

Курс "Психология және адам дамуы" қамтамасыз етеді, студенттер білімі туралы теориясы мен практикасы 

психологиялық ғылым, вооружает студенттердің теориялық және практикалық білімді, жәрдемдесетін күшейту, 

олардың кәсіби, психологиялық дайындық, терең зерттеу тарауларының бірі психологиялық білім: құрылымы және 

әдістемелік негіздері психология дамыту, психологиялық ерекшеліктері, жеке адамның онтогенезде. 

Курс қалыптастыру болып табылады теориялық және эмпирикалық туралы түсініктерін психологиялық аспектілері 

мамандыққа ықпал ететін тиімді психологиялық болашақ мамандарды дайындауда. 

Курс "Психология және адам дамуы" болып табылады өте маңызды процесінде психологиялық дайындық. Білу 

психологиялық заңдылықтарын білу мұғалім мамандығы, негізгі тетіктерін, кәсіби іске асыру үшін негіз болып 

табылады болашақ педагогтың тәжірибелік қызметін септігін тигізеді және оқушының кәсіби өзін-өзі анықтау 

педагогикалық кеңістік. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1.Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология : оқулық.-Өңд.,толық. 2-ші бас.-Алматы : НұрПресс, 2013.-352 бет.-5 

экз 

2.Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-440 бет.-15 

экз 

3.Бейсенбекова Г.Б. Кіші жастағы оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы : оқу құралы.-2-ші 

бас.- Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-122 бет.-25 экз 

4.Бейсенбекова Г.Б., Молдабаева Р.А., Нұрғалиева С.М. Жас ерекшелік психологиясы : оқу құралы.-2-ші бас.- 

Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-186 бет.-50 экз 

5.Дүйсенова Ж.Қ., Нығметова Қ.Н. Балалар психологиясы : оқулық.- Алматы : ТОО «Полиграфкомбинат», 2012.- 300 

бет.-100 экз 

6. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы : оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 бет.-5 экз 

7.Жұмасова, К. С.Психология  : оқулық : ҚР Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / К. С. Жұмасова, Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 бет.- 5 экз 

8.Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.-118 бет.-

30 экз 

9.Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 

2014.-144 бет.-22 экз 

10.Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы : оқу құралы.-2-ші бас.- Астана : Фолиант, 2016.-144 бет.-15 экз 

11.Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар бала психологиясы : оқу құралы.-Алматы : 

Эверо, 2014.-176 бет.-30 экз 

12.Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические основания : [учеб. для вузов 

: в 2 кн.] / О. Е. Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современная психология познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 

с. 1 



13.Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Psychology  

Code of discipline of Psi-2216 

Type discipline database 

Level of course/discipline OK 

Year of study: 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 5 credits 

Full Name of lecturer / Professor senior lecturer Mataeva B. U. 

The purpose-to equip students with theoretical and practical knowledge that will enhance their professional, psychological 

training, in-depth study of one of the sections of psychological knowledge: the structure and methodological foundations of 

developmental psychology, psychological characteristics of human personality in ontogenesis. 

Pre-requisites: to study the course, the student is required to have knowledge about the pedagogical activities of the course 

"human Anatomy", "Biology", "General psychology", "Pedagogy".  

Competences: 

competence of General education; 

- in ways to ensure continuous updating of knowledge, expansion of professional skills and abilities. 

communicative competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

technological competence: 

1. In the field of technical means of management of educational institutions. 

2. In matters of modern educational technologies of vocational education. 

Know: effective (consensual, tolerant) communication in a multicultural environment based on the conscious application of the 

norms of modern etiquette developed ability to a motivated understanding of the positions (intentions) of other people who 

adhere to other values. Modern problems of physiology and developmental physiology. 

Be able to: develop students ' need for self-knowledge and creative self-realization. 

Compare, analyze psychological phenomena and facts.   Independently apply in practice the knowledge of psychology in the 

organization of educational process. 

To have skills: to understand the essence and content of the basic psychological concepts and definitions; to operate 

independently with the acquired knowledge in the process of educational and cognitive activity; to apply psychological 

knowledge in future practical activities. 

Competence professional 

-special  

-methodical 

-socio-psychological 

-differentially 

-psychological 

- autopsychological 

Course content: the course "Psychology and human development" is one of the important places in the system of psychological 

training of students. Knowledge of the mechanisms and regularities of development of the psyche is the basis for practical 

activities of the psychologist in the educational system and other sectors of society. Prior to the course "Psychology and human 

development" students will get acquainted with the course "Introduction to the specialty", will study General psychology and 

history of psychology. The course "Psychology and human development" is closely related to philosophy, age physiology, 

pedagogy, teaching methods, psychology. 

From the course of General psychology you know that as the complexity of human activity and the accumulation of scientific 

data in the structure of psychological science, as well as other Sciences, there is a continuous process of change due to various, 

and especially social factors. These changes are expressed, on the one hand, in differentiation ("spin-off") of its separate 

branches and directions, on the other hand, in integration (Association) of various branches and directions of researches both in 

this science, and at its joint with other, adjacent Sciences. 

Psychology and human development, as more or less separate branch of psychological science that emerged in the late 19th 

century, aim to identify the age peculiarities and dynamics of the process of mental development of the individual throughout 



life. The measure of fragmentation of age periods and their comparative characteristics has been consistently increasing. To date, 

within the psychology of development it has clearly identified subsections: the psychology of the preschool child (often called 

child psychology), psychology, primary school children, psychology of the adolescent, psychology senior student (or early 

adolescence), psychology of the adult person and, finally, psychology of old age (gerontopsychology). 

The subject of psychology and human development is the study of individual differences between people at each stage of mental 

development. 

Psychology and human development is associated with age physiology, General psychology, pedagogy, private techniques, 

philosophy and other Sciences. Theoretical and practicesee objectives of developmental psychology. 

Methods of developmental psychology: observation, its types; experiment and its types. Sociometric method in the study of 

children's group. The questionnaire for the survey of the interests and orientation of the individual. The method of analysis of 

products and activities. Method of tests and conditions of their scientific application. 

The course "Psychology and human development" provides students with knowledge about the theory and practice of 

psychological science, equips students with theoretical and practical knowledge that will enhance their professional, 

psychological training, in-depth study of one of the sections of psychological knowledge: the structure and methodological 

foundations of developmental psychology, psychological characteristics of human personality in ontogenesis. 

The course is the formation of theoretical knowledge and empirical ideas about the psychological aspects of the chosen 

profession, contributing to the effective psychological training of future professionals. 

The course "Psychology and human development" is very important in the process of psychological training of students. 

Knowledge of psychological laws of the teacher's profession, the basic mechanisms of professional implementation is the basis 

for the future practice of the teacher and promotes conscious professional self-determination in the pedagogical space. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. General provisions Babayev B. General and personal psychology: textbook.- Background.fully. 2nd head.-Almaty : Ncrest, 

2013.-352 page.- 5 EXS 

2. M. Bapaeva Almaty Psychology of development: textbook.- Almaty: Association of universities of Kazakhstan, 2014.- 440 

pages.-15 EXS 

3. Ust-Kamenogorsk, Ul. Kyiv, 1 B. Psycho-pedagogical diagnosis of personality of the younger school student : manual.- 2nd 

head.- Almaty : Publishing House Of KSU Them.Al-Farabi, 2012.- M.: Science, 1978.-25 EQ 

4. Beysenbekova G. B., Moldabaeva R. A., With Nurgalieva.M. Age psychology: textbook.- 2nd head.- Almaty : Publishing 

House Of KSU Them.Al-Farabi, 2012.- Moscow: High school, 1974.-50 EQ 

5. Press Center of Almaty, Nygmetova M. P. child psychology: a textbook.- Almaty : LLP "Polygraph", 2012.- Page 300.- 100 

EXS 

6. Phone: + 7 (727) 277-79-99 C. Age psychology : textbook.- Almaty: Kazakh University, 2014.Page -249.- 5 EXS 

7. Gumusova, Ul. S. Psychology: textbook: the Ministry of education and science invites the organizations of technical and 

vocational education / K. C. Gumerova, L. In dictionary implemented two-way transfer. - 3 heads. full., background. - Astana: 

Folio, 2017. - Moscow: High school, 1974.- 5 EXS 

8. Tel: 8 (7182) 32-07-30 P. the Psychology of younger school students : a training manual.- Karaganda: Medet Group, 2014.- 

M.: Science, 1978.-30 EQ 

9. S. Nurzhanova General and child psychology (exercises and tasks) : textbook.- Astana: Folio, 2014.Page -144.- 22 ind. 

10. S. Nurzhanova General and child psychology: textbook.- 2nd head.- Astana: Folio, 2016.- Moscow: High school, 1974.-15 

EXS 

11. G. Nygmetova Age psychology of the child and the psychology of the child with disabilities: textbook.- Almaty: Evero, 

2014.-176 page.-30 EQ 

12. Baksanskaya O. E. Modern psychology: theoretical approaches and methodological foundations : [studies. for higher 

education institutions : in 2 kN.[] / Baksanskiy O. E., V. M. Samoilov.- kN. 2: Modern psychology of knowledge.- M.-M.: 

Higher school, 2013. - 312 p. 1 

13. Schultz, Dwayne. History of modern psychology: [textbook] / S. Schultz, S. E. Schultz. - 11-I head. - M.: Science, 1978. 

M.]: National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 448 p.- (Spiritual modernization. New liberal arts education. 100 

new textbooks in the Kazakh language) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods/forms of evaluation: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining loans: welcome the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as 

well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; 

logic, structure and style of the answer, ability to protect the put forward positions. 

Название дисциплины:  

Основы туризма и краеведения 

 Код дисциплины: OTK-2204 

Тип дисциплины: БД  

Уровень курса/дисциплины  КВ 



Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т., ст. преподаватель  

Цель – формирование теоретических знаний и практических умений по вопросам организации, планирования 

и проведения туристско-краеведческой деятельности.  

 Пререквизиты: общее землеведение, картография, почвоведение, геология, гидрология, экология и устойчивое 

развитие.  

 Постреквизиты: География современного мира, методика преподавания географии, выполнение дипломных 

работ. 

 Содержание курса дисциплины: изучаются теоретические основы туризма и краеведения, виды и формы 

туризма и краеведения, рассматриваются методы и методики краеведческого исследования географических и 

социально-экономических объектов, структура и содержание работы туристско-краеведческих организаций,  роль 

краеведческих сведений в изучении особенностей  развития родного края, основы организации и подготовки 

туристских путешествий.            

         Компетенции: знание и понимание:- этических и правовых норм; существующих экономических теорий, 

культуроведческого материала и основных мировых религий (их догматы, культ, священные книги)теоретические 

основы туризма и краеведения, виды и формы туризма и краеведения,  

применение знаний и понимания: уметь применять полученные знания и понимание по анализу,оценке,разработке и 

улучшению туризма. 

Выражение суждений: профессионально формулировать аргументы и решать проблемы соответствия или 

несоответствия деятельности организации. 

коммуникативные способности:  уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся основной 

проблематики религиоведения, краеведения, антикоррупции и технологий; передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного взаимодействия на лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов.использования сведений и материалов в учебном процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического мышления для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня 

Рекомендуемая литература: 

Мазбаев O., Асубаев Б., Тоқпанов Е.  Туризм және өлкетану негіздері: Оқу қуралы. - Астана: Фолиант, 2013. - 152 б. 

2. Абдреева Ш. Т. Экскурсиятану : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 200 бет.-5 экз 

3. Ақтымбаева, Ә. С. Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру  : оқу құралы / Ә. С. Ақтымбаева. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2012. - 200 бет.-5 экз 

4. Ақтымбаева, Ә. С. Туроперейтинг : оқу құралы / Ә. С. Ақтымбаева. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 196 бет. -5 

экз 

5. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу құралы / Ә. Бейсенова, К.Каймулдинова, Б.Абдиманапов- 

Алматы : Абай атындағы  ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 2013.-78 бет.-5 экз 

6. Алиева Ж. Н.Туризм маркетингі : оқу құралы / Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. 

- 334 бет. – 10 экз 

7. Ердәулетов С. Р., Алиева Ж. Н., Жұмаділоа А. Р. Халықаралық туризм географиясы : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 242 бет.-5 экз 

8. Ердәулетов С. Р. Туризм географиясы  : оқу құралы / С. Р. Ердәулетов, Ж. Н. Алиева, А. Р. Жұмаділов. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2011. - 331 бет. – 2 экз 

9. Исаева А. И. Тарихи өлкетану  : оқу құралы . - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 246 бет.- 10 экз 

10. Мазбаев О., Асубаев Б., Тоқпанов Е. Туризм және өлкетану негіздері : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2013.-152 

бет.-10 экз 

11. Жангелдина Д.І. Елтану : оқулық.- Алматы, 2012.- 270 бет.-50 экз. 

12. Қилыбаева Б.Қ., Медеубаева Ж.М. Аймақтану негіздері : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2015.- 220 бет.-25 экз. 

13. Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. Өлкетану : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2017.- 129 бет.- 10 экз. 

14.Экологиялық туризм  : жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары / Г.Құлманова [және т.б.]. - 

3-ші бас.,туз.,толықт. - Алматы : Нұр-Принт, 2017. - 407 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей  

Пән атауы:  



Туризм және өлкетану негіздері 

Пәннің коды: OTK-2204 

Пәннің типі: ДБ  

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Токаева Ж. Т., аға оқытушы  

Мақсаты – теориялық білім мен практикалық іскерлікті мәселелері бойынша ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу 

туристік-өлкетану қызметі.  

Деректемелері / пререквизиттері: жалпы жертану, картография, топырақтану, геология, гидрология, экология және 

тұрақты даму.  

 Постреквизиттер: қазіргі дүние Географиясы, географияны оқыту әдістемесі, дипломдық жұмыстарын орындау. 

Мазмұны пәндер оқытылады теориялық негіздері туризм және өлкетану түрлері мен формалары туризм және өлкетану 

қаралады әдістері мен әдістемелері өлкетану зерттеу географиялық және әлеуметтік-экономикалық объектілерін, 

құрылымы және мазмұны жұмыстың туристік-өлкетану ұйымдардың рөлі өлкетану мәліметтерді зерделеу 

ерекшеліктерін дамыту, туған өлкенің негіздері, ұйымдастыру және даярлау, туристік саяхаттардың.  

 Құзыреті: Білу және түсіну:- этикалық және құқықтық нормаларды; қазіргі экономикалық теорияларды, мәдениеттану 

материалдарын және негізгі әлемдік діндерді (олардың догматтары, культы, қасиетті кітаптар)туризм және өлкетанудың 

теориялық негіздері, туризм және өлкетану түрлері мен формалары, 

білу мен түсінікті қолдану: туризмді талдау,бағалау,әзірлеу және жақсарту бойынша алынған білім мен түсініктерді 

қолдана білу. 

Пікір білдіру: дәлелдерді кәсіби тұжырымдау және ұйым қызметінің сәйкестік немесе сәйкессіздік мәселелерін шешу. 

коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және технологиялар 

мәселелеріне қатысты мәселелер бойынша өз позициясын жеткізе білу және негіздеу; толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде кіші топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру.; 

оқуға қабілеті: білім беру үдерісінде әртүрлі ресурстарды, оның ішінде басқа оқу пәндерінің әлеуетін пайдалану.оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды қолдану, жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі 

1. Мазбаев O., Асубаев Б., Тоқпанов Е.  Туризм және өлкетану негіздері: Оқу қуралы. - Астана: Фолиант, 2013. - 152 б. 

2. Абдреева Ш. Т. Экскурсиятану : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 200 бет.-5 экз 

3. Ақтымбаева, Ә. С. Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру  : оқу құралы / Ә. С. Ақтымбаева. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2012. - 200 бет.-5 экз 

4. Ақтымбаева, Ә. С. Туроперейтинг : оқу құралы / Ә. С. Ақтымбаева. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 196 бет. -5 

экз 

5. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу құралы / Ә. Бейсенова, К.Каймулдинова, Б.Абдиманапов- 

Алматы : Абай атындағы  ҚазҰПУ Ұлағат баспасы, 2013.-78 бет.-5 экз 

6. Алиева Ж. Н.Туризм маркетингі : оқу құралы / Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. 

- 334 бет. – 10 экз 

7. Ердәулетов С. Р., Алиева Ж. Н., Жұмаділоа А. Р. Халықаралық туризм географиясы : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 242 бет.-5 экз 

8. Ердәулетов С. Р. Туризм географиясы  : оқу құралы / С. Р. Ердәулетов, Ж. Н. Алиева, А. Р. Жұмаділов. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2011. - 331 бет. – 2 экз 

9. Исаева А. И. Тарихи өлкетану  : оқу құралы . - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 246 бет.- 10 экз 

10. Мазбаев О., Асубаев Б., Тоқпанов Е. Туризм және өлкетану негіздері : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2013.-152 

бет.-10 экз 

11. Жангелдина Д.І. Елтану : оқулық.- Алматы, 2012.- 270 бет.-50 экз. 

12. Қилыбаева Б.Қ., Медеубаева Ж.М. Аймақтану негіздері : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2015.- 220 бет.-25 экз. 

13. Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. Өлкетану : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2017.- 129 бет.- 10 экз. 

14. Экологиялық туризм  : жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары / Г.Құлманова [және 

т.б.]. - 3-ші бас.,туз.,толықт. - Алматы : Нұр-Принт, 2017. - 407 бет. 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, интерактивті. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу 



Name of discipline:  

Basics of tourism and local history 

 Course code: OTK-2204 

Type of discipline: BD  

Level of course/discipline KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 3 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor Tokayev Z. T., senior lecturer  

The purpose-the formation of theoretical knowledge and practical skills in the organization, planning and conduct of tourism and 

local history.  

 Prerequisites: General earth science, cartography, soil science, Geology, hydrology, ecology and sustainable development.  

 Post-requisites: the Geography of the modern world, methods of teaching geography, and execution of dissertations. 

 Course content: the theoretical foundations of tourism and local history, types and forms of tourism and local history, methods 

and techniques of local history research of geographical and socio-economic objects, the structure and content of the work of 

tourist and local history organizations, the role of local history in the study of the features of the native land, the basis of the 

organization and preparation of tourist travel.            

         Competence: knowledge and understanding: to know the history of the study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and vegetation cover, wildlife, natural areas, natural resource potential, population and 

features of economic development of the Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able to make physical-geographical and economic-geographical 

characteristics of the territory, to apply knowledge of General geographical disciplines in the study of geography of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, to find connections between geographical processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; to 

be able to adapt knowledge on school programs in the framework of updating the content of secondary education. 

expression of judgments: analyze various statistical material and give a forecast of the situation in a particular area. To be able 

to allocate economic and geographical features of development of Kazakhstan and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to environmental, economic and social problems of Kazakhstan and East 

Kazakhstan, to be able to defend their point of view on the basis of theoretical knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas maps, wall maps, and statistical sources. 

Recommended reading: 

Basic 

Mazbaev O., S. Asubaev, S. Tokpanovka Fundamentals of tourism and local history: textbook. - Astana: Folio, 2013. - 152 b. 

2. Ul. Abdreeva T. Excursion: textbook. - Almaty: Kazakh University, 2016. - 200 pages.- 5 EXS 

3. Aktymbayeva, A. S. planning and organization of tourist business: textbook / N. S. Aktymbayeva. - Almaty: Kazakh 

University. al-Farabi, 2012. - 200 pages.- 5 EXS 

4. Alymbaeva, A. S. Constituents of the tour operating : textbook / A. S. Atambaeva.  In this monograph, the authors consider 

the latest scientific and philosophical concepts of the problem of consciousness. - 196 p. - 5 EKZ 

5. Socio-economic development of Almaty city : a tutorial / A. Ul. Beisenova, D. Baimuldinova, B. Abdymanapov-Almaty : 

publishing house of the Ulagat University. Abaya, 2013.- Moscow: High school, 1974.- 5 EXS 

6. Aliyev G. M. P. tourism Marketing: textbook / G. M. p. Aliyev, E. A. bilateral translation is implemented in the dictionary. - 

Almaty: Kazakh University, 2016. - Moscow: Science, 1974. - 10 EXS 

7. Erdavletov S. R., Aliev, G. N., Jumadilova R. S., the Geography of international tourism : a training manual. - Almaty: 

Kazakh University, 2016. - M.: Ed.- 5 EXS 

8. Geography of tourism: textbook / S. R. Erdavletov, G. N. Aliyev, A. R. Zhumadilov. - Almaty : KAZ. University, 2011. – 331 

p. - 2 EKZ 

9. S. Isaeva I. p. Historical local history: textbook . - M.: Eksmo, 2016. - Page 246.- 10 EXS 

10. S. Mazewski, Ul. Ashubaeva, S. Tokanova Foundations of tourism and local history : a training manual.- Astana: Folio, 

2013.Page -152.-10 EXS 

11. Ul. Dzhangildin. 1 incl. country Studies : textbook.- Almaty, 2012.- Page 270.- 50 copies. 

12. Silybaeva B. Almaty, Medeubaev M. Fundamentals of regional studies: a tutorial.- Almaty: Evero, 2015.- Page 220.- 25 

copies. 

13. Ul. Mamyrov N., Kostanay, Ul. Industrial, 41.V. V. local History: textbook.- Almaty, 2017.- Page 129.- 10 copies. 

14. Ecotourism: textbooks and manuals for Universities / G. Kulmanova [et al.] - M.: Nauka, 1978. - 3-I head.,ACE.,additions. - 

Almaty: Nur Print, 2017. - Page 407. 

Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history 



Название дисциплины:  

Основы антикоррупционной культуры  

Код дисциплины: OАK-2203 

Тип дисциплины: БД  

Уровень курса/дисциплины  КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Дьячук М.И.  

         Дисциплина «Основы формирования антикоррупционной культуры» изучаетя студентами в цлях формирования 

антикоррупционной культуры, выработке знани, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами 

противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к 

коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы формирования антикоррупционной культуры» направлен на изучение 

понятия антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как 

условий для формирования антикоррупционной культуры,  правовового противодействия развитию корррупции в 

Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  

изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности 

морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, 

как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы коррупционного 

поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию антикоруупционной 

культуры в различных социальных группах, меры ответственности за коррупционные правонарушения в различных 

сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и 

борьбе с ней как с социальным явлением.  

Владеть: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента 

Рекомендуемая литература  

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие. Под редакцией Г.А.Сатарова. М., 2014 

2. Lambsdorff, J.G. The Methodology of the 2015 Corruption Perceptions Index  

Transparency International and University of Passau, September 

2015. http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Lambsdorff(2005)-methodology.pdf 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно 

пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей  

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
Пәннің коды: ЖМН-2203 

Пәннің типі: БД 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 3 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор М. И. Дьячук 

       «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын 

салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім 

http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/lambsdorff(2005)-methodology.pdf


арқылы қалыптастыру. 

Куртың мазмұны: «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі 

мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде 

қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас 

жемқорлықтың мңнез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен 

құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас 

жемқорлық әрекеті үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік 

құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас 

жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Әдебиет 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат. Оқу құралы. Г. А. Сатаровтың редакциясы. М., 2014 

2. Lambsdorff, J. G. сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі әдіснамасы 2015  

Transparency International және Пассау университеті, қыркүйек 

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі 

мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, 

коммуникативтік, өзіндік менеджметтік.  

 

        Fundamentals of anti-corruption culture 

Subjects: CAC-2203 

Type of discipline: database  

Course/discipline level KV 

Year of study 2 year of study 

Semester of study 3 semester 

Number of credits 3 credits 

F. I. p. about lecturer / Professor Dyachuk M. I. p.  

The discipline "Fundamentals of formation of anti-corruption culture" is studied by students in the formation of anti-

corruption culture, the development of knowledge and skills in the field of combating corruption. 

Purpose: formation of knowledge, skills and abilities in the field of activities carried out by the subjects of combating 

corruption to preserve and strengthen the system of values in society, reflecting intolerance to corruption, the creation of zero 

tolerance for the phenomenon of corruption in the student environment. 

Course content: the Course "Fundamentals of formation of anti-corruption culture" is aimed at studying the concept of 

anti-corruption culture, mechanisms of improvement of socio - economic relations as conditions for the formation of anti-

corruption culture, legal counteraction to the development of corruption in the Republic of Kazakhstan; the study of public 

administration reforms aimed at combating corruption, the study of the formation of anti-corruption culture in various social 

groups, especially moral and ethical responsibility for corruption in various fields, religious norms and values, as the principles 

of anti-corruption culture of society, the psychological characteristics of the nature of corruption behavior.   

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

Know: the main definitions of anti-corruption culture, international and national legislation governing anti-corruption, the 

main approaches to the formation of anti-corruption culture in various social groups, measures of responsibility for corruption 

offenses in various fields. 

Be able to: apply the knowledge gained in the analysis, in the activities of public administration to form an anti-

corruption culture of society in terms of legal and social anti-corruption and combating it as a social phenomenon.  

Own: the ability to recognize corruption as an element of socio-political life of society in the international and national 

context, the analysis of the activities of public authorities, political and public organizations in the field of combating corruption 

and take part in it, the skills of forming an anti-corruption culture in various social environments. 

The discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, professional, research, communicative, self-

management 

Recommended reading  

1. Anticorruption policy. Textbook. Edited by G. A. Satarov. M., 2014 

2. Lambsdorff, J. G. The Methodology of the 2015 Corruption Perceptions Index  

Transparency International and University of Passau, September 2015. 

http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Lambsdorff (2005)-methodology.pdf 

Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 



Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining loans: welcome the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; 

the ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, 

as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge on the exam are taken into 

account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; 

familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with history 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Теория и методика воспитательной работы  
Код дисциплины TMVR-2209 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора К.п.н. Губайдуллина Г.Н. 

Цель - познакомить с теоретическими и методическими основами воспитательной работы в общеобразовательной 

школе. 

Пререквизиты: философия, социология, возрастная физиология, психология, педагогика, этнопедагогика. 

Компетенции: знать теоретические основы дисциплины; уметь применять знания на практике.  

Знать: вся психологическая закономерность возрастного развития ребенка и психологические особенности детей 

разных возрастных периодов;  то, как организован учебный процесс, какие существуют методы обучения и 

целесообразность их применение в конкретных случаях, психологические способы воздействия на учащихся в учебном 

и воспитательном процессе, коллективом. 

Уметь:  использовать имеющие психолого-педагогические познания для эффективной организации своей 

учебной и воспитательной деятельности, а также бесконфликтной работы в педагогическом коллективе. 

Иметь навыки: навыками педагогически грамотного взаимодействия с учащимся в процессе учебной и 

воспитательной деятельности, работы с трудными подростками, решение сложных педагогических задач. Проводить 

диагностику и самодиагностику воспитательной работы и своего профессионального роста. Методы организации и 

проведения индивидуальной, групповой, массовой, школьной и внешкольной воспитательной работы. 

Компетентность профессиональная: 

-специальная  

-методическая 

-социально-психологическая 

-дифференциально 

-психологическая 

-аутопсихологическая 

Содержание курса/дисциплины- Теория и методика воспитательной работы  как наука. Особенности 

воспитательной работы. Методика воспитательной работы.                                                                                                                                                

Изучение данного курса как учебного предмета имеет особое место для профессионального становления 

будущих преподавателей. Этот курс расширяет общепедагогический кругозор слушателей, ее изучение в современных 

условиях должно ориентироваться на развитие педагогической культуры учителя - на формирование педагогической 

направленности его мышления в широком смысле слова, обеспечивая целостную подготовку к творческому 

выполнению всех функций учителя - преподавателя, учителя-воспитателя, наставника молодежи. 

Предлагаемая программа исходит из последовательной реализации многоуровневой системы педагогической 

подготовки будущих учителей. В основу базовой педагогической подготовки будущих учителей кладутся такие 

важнейшие принципы, как взаимосвязь общего, особенного и единичного, скоординированность с курсами психологии 

и методик, индивидуализация обучения студентов. Способствует формированию научного подхода к решению 

современных педагогических проблем.  

Общие требования к изучению курса: студент обязан осуществлять конспектирование читаемого курса лекций, 

активно участвовать в учебном процессе, выполнять задания, вовремя сдавать на проверку письменные работы 

(рефераты, доклады и др.), готовиться к коллоквиумам и экзаменам, Студент не должен опаздывать на занятия, 

соблюдать нормы поведения, принятые в вузе: не мешать другим во время лекций и семинарских занятий, отключать 

сотовый телефон, не просить без особых причин выйти из аудитории. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Алдамбергенова Г. Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері (қыздар тәрбиесі негізінде) : оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2014.-416 бет.-25 экз 

2.Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі : оқулық / С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . - Астана : 

Фолиант, 2017. - 312 бет.-15 экз 

3.Дүйсенбаев А.К. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : оқулық.-Алматы : Отан, 2014.-221 бет.-50 экз 

4.Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және ұйымдастыру әдістемесі : оқулық.- Астана : Фолиант, 2014.-192 бет.-

15 экз 



5.Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : «NURPRESS» баспасы, 2014. – 272 бет. – 35 экз. 

6. Жубакова, С. С. Теория и практика инклюзивного образования [Текст]  : учеб. пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 148 с. 25 экз. 

7. Байменова, Б. С. Развитие инклюзивного образования в Казахстане и за рубежом [Текст]  : учеб. пособие / Б. С. 

Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 с. 25  

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения 

Курстың/пәннің/юниттің 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Пәннің коды TMVR-2209 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Қ. п. ғ. к., Губайдуллина Г. Н. 

Мақсаты - оқушыларды теориялық және әдістемелік негіздерін тәрбие жұмыстарын жалпы білім беретін мектеп. 

Пререквизиттер: философия, әлеуметтану, физиология, психология, педагогика, этнопедагогика. 

Құзіреттілігі: білуге теориялық негіздері пәннің; білу алған білімдерін практикада қолдануды.  

Білуге тиіс: барлық психологиялық заңдылық бар жас баланың даму және психологиялық ерекшеліктерін, балалардың 

әртүрлі жас кезеңдерінің; қалай ұйымдастырылған оқу процесіне қандай әдістері оқыту және мақсатқа сәйкестігі, 

оларды қолдану нақты жағдайларда, психологиялық ықпал ету тәсілдері, оқушылардың оқу және тәрбие процесіне 

ұжымы. 

Істей білуі тиіс: қолдану бар психологиялық-педагогикалық танымның тиімді ұйымдастыру үшін өзінің оқу және 

тәрбие қызметін, сондай-ақ бесконфликтной жұмыс педагогикалық ұжым. 

Дағдысы болуы керек: педагогикалық дағдыларын сауатты өзара іс-қимыл барысында оқушыларға оқу және тәрбие 

қызметін, тәрбиесі қиын жасөспірімдермен, шешімі күрделі педагогикалық міндеттерді. Диагностика және 

самодиагностику тәрбие жұмысы және өзінің кәсіби өсу. Ұйымдастыру және ӛткізу әдістері жеке, топтық, бұқаралық, 

мектеп және мектептен тыс тәрбие жұмыстары. 

Құзыреттілігі кәсіби: 

-арнайы  

-әдістемелік 

-әлеуметтік-психологиялық 

-дифференциалды 

-психологиялық 

-аутопсихологическая 

Курстың/пәннің мазмұны - тәрбие жұмысының Теориясы мен әдістемесі ғылым ретінде. Тәрбие жұмысының 

ерекшеліктері. Тәрбие жұмысының әдістемесі.  

Зерттеу курстың оқу пәні ретіндегі ерекше орын үшін кәсіби қалыптасуы болашақ оқытушы. Бұл курс кеңейтеді 

общепедагогический тыңдаушылардың ой-өрісін, оның зерттеу қазіргі заманғы жағдайларда бағдарлануға тиіс дамыту, 

педагогикалық мәдениет - мұғалімнің қалыптастыруға педагогикалық бағыттағы оның ойлау кең мағынада сөздер, 

қамтамасыз ете отырып, біртұтас дайындығын шығармашылық орындау барлық функциялары мұғалім - оқытушы, 

мұғалім-тәрбиеші, тәлімгер. 

Ұсынылып отырған бағдарлама негізге алады дәйекті іске асыру көп деңгейлі жүйесі педагогикалық дайындық. Негізіне 

базалық педагогикалық оқыту кладутся мұндай маңызды қағидаттары, өзара байланысы, жалпы, еш ерекшелігі жоқ 

және бірлі-жарым, үйлестірілуі курстар психология және әдістемелер, жеке оқыту студент. Қалыптастыруға ықпал 

етеді, ғылыми проблемаларын осы заманғы педагогикалық проблемалары.  

Қойылатын жалпы талаптарды зерделеу курс: студент міндетті жүзеге асыруға конспектирование оқылатын курс 

дәрістер, оқу үрдісіне белсенді қатысу, тапсырмаларды орындау, өз уақытында тексеруге беруге жазбаша жұмыстар 

(рефераттар, баяндамалар және т. б.) дайындалу коллоквиумам емтихандарға дайындалу, Студент тиіс: сабаққа 

кешігуге, тәртіп ережелерін сақтауға қабылданған жоо-да: кедергі басқа да кезінде дәріс және семинарлық сабақтар, 

ажыратуға ұялы телефон, сұрай емес, ерекше себептер шығу аудитория. 

Ұсынылатын әдебиет:  

Негізгі: 



1.Алдамбергенова Г. Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері (қыздар тәрбиесі сабақ) : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-416 бет.-25 дана 

2.Әбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі : оқулық / С. Ш. Әбенбаев, Г. Г. Ахметова . - Астана : 

Фолиант, 2017. - 312 бет.-15 дана 

3.Дүйсенбаев А. Қ. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : оқулық.-Алматы : Отан, 2014.-221 бет.-50 дана 

4.Есқалиева С. Тәрбие жұмысының теориясы және ұйымдастыру әдістемесі : оқулық.- Астана : Фолиант, 2014.-192 бет.-

15 дана 

5.Набуова, Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : "NURPRESS" баспасы, 2014. - 272 бет. - 35 дана. 

6. Жубакова С. С. Теория и практика инклюзивті білім беру [Текст] : учеб. оқу құралы / С. С. Жубакова. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 148 б. 25 дана. 

7. Байменова, Б. С. Қазақстанда және шетелде инклюзивті білім беруді дамыту [Мәтін] : оқу. оқу құралы / Б. С. 

Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148 б. 25 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

ғылым логикасы;, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған ережелер 

Course/discipline/unit name 

Theory and methods of educational work  

Discipline code TMVR-2209 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor Ph. D. Gubaidullina G. N. 

The purpose is to introduce the theoretical and methodological foundations of educational work in a secondary school. 

Prerequisites: philosophy, sociology, age physiology, psychology, pedagogy, ethnopedagogics. 

Competencies: to know the theoretical foundations of the discipline; to be able to apply knowledge in practice.  

Know: all the psychological regularity of the age of the child and the psychological characteristics of children of different age 

periods; how the educational process is organized, what are the methods of training and the feasibility of their application in 

specific cases, psychological methods of influence on students in the educational process, the team. 

To be able to: use having psychological and pedagogical knowledge for effective organization of the educational and educational 

activity, and also conflict-free work in pedagogical collective. 

Have skills: the skills of pedagogically competent interaction with students in the process of training and educational activities, 

work with difficult teenagers, the solution of complex pedagogical problems. To conduct diagnostics and self-diagnosis of 

educational work and professional growth. Methods of organizing and conducting individual, group, mass, school and 

extracurricular educational work. 

Professional competence: 

-special  

-methodical 

-socio-psychological 

-differentially 

-psychological 

- autopsychological. 

Course content / discipline-Theory and methods of educational work as a science. Features of educational work. Methods of 

educational work.                                                                                                                                                

The study of this course as a subject has a special place for the professional development of future teachers. This course expands 

the General pedagogical Outlook of students, its study in modern conditions should focus on the development of pedagogical 

culture of a teacher - on the formation of a pedagogical orientation of his thinking in the broadest sense, providing a holistic 

training to the creative execution of all functions of teacher - teacher, teacher-educator, mentor young people. 

The proposed program is based on the consistent implementation of a multi-level system of pedagogical training of future 

teachers. The basis of basic pedagogical training of future teachers are such important principles as the relationship of General, 

special and individual, coordination with courses of psychology and methods, individualization of students ' learning. 

Contributes to the formation of a scientific approach to the solution of modern pedagogical problems.  

General requirements for the study of the course: the student is obliged to carry out the lecture notes, to actively participate in 

the learning process, to perform tasks, to take written works (abstracts, reports, etc.) for verification, to prepare for colloquia and 

exams, the Student should not be late for classes, to comply with the rules of conduct adopted in the University: do not interfere 

with others during lectures and seminars, turn off the cell phone, do not ask without any reason to leave the classroom. 



Recommended reading:  

1.Aldabergenova G. Morandi-atically tarbie take negadir (girls tries neshe) : excellent Ali.- Almaty: Evero, 2014.-416 Beth.-25 

EQ 

2.Bekbaev S. S. Tarbie gmyzina teorisi me dememes : owly / S. S. Bekbaev, G. G. Akhmetov . - Astana: Folio, 2017. - 312 bet.-

15 EXS 

3.Duisenbaev A. K. Tarbie teorisi me dememes : ouly.- Almaty: Otan, 2014.-221 Beth.-50 EQ 

4.Salieva S. Tarbie gmyzina teorisi and yamashiro dememes : ouly.- Astana: Folio, 2014.-192 Beth.-15 EXS 

5.Abuova R. Tarbie gmyzina dememes : excellent Ali. - Almaty: nurpress baspasy, 2014. - 272 Beth. - 35 copies. 

6. Rubakova, S. S. Theory and practice of inclusive education [Text] : textbook. manual / S. S. Zubakova. - Almaty: Evero, 

2017. - 148 p. 25 copies. 

7. Baimenova, B. S. Development of inclusive education in Kazakhstan and abroad [Text] : studies. manual / B. S. baymenova. - 

Almaty: Evero, 2017. - 148 p. 25 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия 

Код дисциплины  Fil-2115 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Жиренова А.Т. 

Цель – способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих ориентиров в современном 

сложном и динамичном мире. 

Пререквизиты: знание Всемирной истории, Истории Казахстана, Культурологии, Этнопсихологии, Экологии, Основ 

экономической теории, Логики. Умение работать с литературой: конспектировать, анализировать, подбирать, 

работать с картотекой и т.д. Студент должен уметь писать рефераты, доклады и конспектировать первоисточники. 

Компетенции: 

- знать специфику философского знания, классические и неклассические философские теории, основные направления и 

школы, философские проблемы развития человека, общества, философскую мысль Казахстана; исторические типы 

философствования в контексте культуры; 

- иметь представление об особенностях философского мировоззрения в контексте культуры и его влиянии на стратегии 

жизненного выбора человека; 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения, уметь 

адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;  

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности, 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

- быть компетентным в определении альтернативных способов постановки и решения мировоззренческих проблем, 

уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Философия в культурно-историческом контексте. Философская атропология. 

Проблемы теории диалектики. Эпистемология. Феномен философии в Восточной и Античной культуре. Феномен 

философии в средневековой культуре. Арабо-мусульманская философия в контексте исламской средневековой 

культуры. Западноевропейская философия в культуре Нового времени и культуре XIX в. Феномен философии в 

казахской культуре Философия бытия. Проблемы теории диалектики Философия культуры. Философия любви. 

Философия религии. Философия истории. Философия политики. Философия образования. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-

әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

2. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.). – 15 экз. 

3. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.- 216 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 84 экз 

4. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 Антика 

философиясы.- 408 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 



5. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр 

философиясы. - 400 бет. - (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

6. Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 бет. -25 экз 

7. Философия : оқулық / құраст. Т. Ғабитов ;  ауд.  Б. Сатершинов. – толық.. 6-шы бас. -Алматы: Раритет, 2012.-400 бет.-

5 экз 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. Философия : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 бет.-25 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Философия 

Пәннің коды Fil-2115 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Жиренова А.Т. 

Мақсаты – қалыптастыруға септігін тигізеді болашақ мамандардың барабар дүниетанымдық бағдарларын қазіргі 

заманғы күрделі және динамикалық әлемде. 

Пререквизиттер: білу Дүниежүзілік тарих, Қазақстан Тарихы, Мәдениеттану, Этнопсихология, Экология, экономикалық 

теория Негіздерін, Логика. Жұмыс істей білу әдебиеттер: конспектировать, талдау, таңдау, картотекамен жұмыс істеуге 

және т. б. Студент істей алуға тиіс рефераттар жазу, баяндамалар мен конспектировать басылымдар. 

Құзыреті: 

білу ерекшелігі, философиялық білімнің, классикалық және неклассические философиялық теориясы, негізгі бағыттары 

мен мектептері, философиялық мәселелері, адам, қоғам, философиялық ой; қоршаған орта және оны қорғау; 

- түсінік болу ерекшеліктері туралы философиялық дүниетанымның мәдениет контекстіндегі әсері және өмірлік 

стратегиясын таңдау; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу барабар 

бейімделу, әр түрлі әлеуметтік жағдайларда;  

- жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы үшін қажетті күнделікті кәсіби қызметінің, мәмілеге келу, сәйкестендіруге өз 

пікірін ұжым пікірімен; 

- құзыретті болуы керек анықтау баламалы тәсілдерін қою және шешу дүниетанымдық проблемаларды білу, барабар 

бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курс мазмұны пән: Философия мәдени-тарихи контексте. Философиялық антропология. Жаћандық мәселелер 

философиясы. Эпистемология. Философия феномені Шығыс және Антикалық мәдениет. Феномені-философия 

ортағасырлық мәдениет. Араб-мұсылман философиясы контексіндегі исламдық ортағасырлық мәдениет. 

Мәдениетіндегі батысеуропалық философия Жаңа уақыт мәдениеті мен ХІХ ғасырдың философия Феномені қазақ 

мәдениетіндегі Философия болмыс. Жаћандық мәселелер философиясы мәдениет Философиясы. Философия махаббат. 

Дін философиясы. Тарих философиясы. Философия саясаты. Білім философиясы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  БжҒМ Республикалық оқу-

әдістемелік Кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 бет.- 25  экз. 

2. Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңесі ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.). – 15 экз. 

3. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018.- 216 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 84 экз 

4. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-Т.1 Антика 

философиясы.- 408 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

5. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- Т.2 Орта ғасыр 

философиясы. - 400 бет. - (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

6. Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 280 бет. -25 экз 

7. Философия : оқулық / құраст. Т. Ғабитов ;  ауд.  Б. Сатершинов. – толық.. 6-шы бас. -Алматы: Раритет, 2012.-400 бет.-

5 экз 

8. Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. Философия : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 бет.-25 эк 



Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Philosophy 

Discipline code Fil-2115 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Zhirenova A.T. 

The goal is to contribute to the development of future professionals adequate worldview guidelines in today's complex and 

dynamic world. 

Prerequisites: knowledge of world history, history of Kazakhstan, cultural Studies, Ethnopsychology, Ecology, the Basics of 

economic theory, Logic. Ability to work with literature: to outline, to analyze, to choose, to work with a card file, etc. the 

Student should be able to write essays, reports and outlining the sources. 

Competences: 

- to know the specifics of philosophical knowledge, classical and non-classical philosophical theories, main directions and 

schools, philosophical problems of human development, society, philosophical thought of Kazakhstan; historical types of 

philosophy in the context of culture; 

- to have an idea of the features of philosophical worldview in the context of culture and its influence on the strategy of human 

life choice; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions, to be able to adequately navigate in 

various social situations;  

- to have the skills to acquire new knowledge necessary for daily professional activities, to find compromises, to correlate their 

opinion with the opinion of the team; 

- to be competent in determining alternative ways of setting and solving worldview problems, to be able to adequately navigate 

in different situations. 

Course content: Philosophy in cultural and historical context. Philosophical athropology. Problems of the theory of dialectics. 

Epistemology. The phenomenon of philosophy in Eastern and Ancient culture. The phenomenon of philosophy in medieval 

culture. Arab-Muslim philosophy in the context of Islamic medieval culture. Western philosophy in modern culture and the 

culture of the XIX century, the philosophy of Kazakh culture Philosophy of being. Problems of the theory of dialectics 

Philosophy of culture. Philosophy of love. Philosophy of religion. Philosophy of history. Philosophy of politics. Philosophy of 

education. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Abitov T. H. Philosophy : owly / Abitov T. H. ; Al-Farabi al.ASU anyday R BGM Respublikasy excellent-distell Kees Sinan. 

- Almaty: TechSmith.- Vol.1. - 2018. - 272 Beth.- 25 copies. 

2. Abitov T. H. Philosophy : owly / Abitov T. H. ; Al-Farabi al. ASU BGM Respublikasy excellent-distell Kees Sinan. - Almaty: 

TechSmith.- Vol. 2. - 2018. - 304 Beth.). - 15 copies. 

3. Johnston D. Filosofian isasa tarihi. Socrata Derrida Dan : ouly. - Almaty : Ulttyk audarma burasy, 2018.- 216 Beth.- (Rouhani 

gear. "Zhana Humanities Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly").- 84 EXS 

4. Kenny E. Batis filosofiyi Zhana tarihi : ouly. - Almaty : Ulttyk audarma burasy, 2018.-T. 1 antique filosofici.- 408 Beth.- 

(Rouhani gear. "Zhana Humanities Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly").- 88 EXS 

5. Kenny E. Batis filosofiyi Zhana tarihi : ouly. - Almaty : Ulttyk audarma burasy, 2018.- Vol. 2 Orta Gasyr filosofici. - 400 bet. 

- (Rouhani gear. "Zhana Humanities Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly").- 88 EXS 

6. J. K. Mar. Philosophy : excellent Ali / J. K.. Meir, B. A. Orazaliev. - Astana: Folio, 2014. - 280 bet. -25 EQ 

7. Philosophy : owly / RT. T. Gabitov ; room.  B. Starshinov. - tolyk.. 6-shy bass. - Almaty: Rarity, 2012.-400 Beth.-5 EQ 

8. Khasanov M. S., Petrov V. Yu., Gabaeva B. A. Philosophy : ouly.- Almaty: Evero, 2014.-411 Beth.-25 EQ 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 



with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Технико-экономические основы производства 

 Код дисциплины TEOP-2210 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель -  Дисциплина «Технико-экономические основы производства», является учебной дисциплиной звена 

политехнического образования, знакомит студентов с орудиями труда, сырьем, его расходом, технологией и 

технологическим уровнем различных отраслей экономики для применения этих знаний на практике а также формирует 

у студентов специальности  «География» представление о производственном процессе, как о системе, состоящей из 

элементов технологических процессов и экономического блока. 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Введение в ЭСПГМ, География (школьный курс) 

Постреквизиты: экономическая, социальная и политическая география мира.  

Компетенции: знание и понимание: знать теоретические положения экономической географии, содержание 

географических методов, осуществлять правильный подбор методов для эффективного проведения научных 

исследований, понимать содержание основных законов и закономерностей в экономической географии; знать основы 

технологических процессов для составления анализа размещения производств и географии отраслей;. Уметь 

адаптировать знания к обновленным школьным программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями географического и экономического содержания, уметь 

организовывать научные исследования, составлять научные программы и научные проекты в исследовательской работе 

студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть общегеографическими  и экономико-географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим арсеналом географических методов для проведения научных 

работ, составления проектов; уметь проводить поиск необходимой экономико-географической информации, 

достоверных статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую техническую подготовку, свободно владеть различными компьютерными 

программами 

Содержание курса/дисциплины  

для проведения географических исследований, уметь обрабатывать статистический материал и представлять его в 

графическом  виде. Иметь навыки работы с настенными, контурными и картами атласа. 

- Дисциплина знакомит студентов с технологией и технологическим уровнем различных отраслей экономики, 

формирует  представление о производственном процессе, об основных природоохранных и экологических понятиях 

экономико-географического цикла.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика: [учеб. пособие] / Е. В. Вавилова.- Изд. 2-е.- М.: 

Гардарики, 2015.- 148 с. 

2. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира(общий обзор) : Учеб. / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев.- М.: 

Гардарики, 2013.- 704 с. 

3. Скопин, А. Ю. Введение в экономическую географию: Базовый курс для экономистов, менеджеров, географов и 

регионоведов: Учеб. для вузов / А. Ю. Скопин.- М.: ВЛАДОС, 2011.- 272 с.- (Учебник для вузов) . 

4. Региональная экономика: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М. В. Степанова.- М.: ИНФРА*М, 2011.- 463 с.- 

(Высш. образование) . 

5. Комаров М. П. Инфраструктура регионов мира: [Учебник] .- Пб.: Изд-во Михайлова В. А., 2013.- 346 с.: ил. 

Дополнительная: 

6. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства/ под ред. А. Ф. Куракина. М., 2011 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 



Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Пәннің коды TEOP-2210 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Бейсембаева Р. С. 

Мақсаты - Өндірістік және өндірістік емес саланы дамытудың географиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ әлемдік 

экономикадағы екі саланың филиалдарының орналасуын және аумақтық ұйымдарын құрудың негізгі ерекшеліктерін 

зерттеу.    

Деректемелері / пререквизиттері: Экология және тұрақты даму, Кіріспе ЭСПГМ, География (школьный курс) 

Постреквизиттер: экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.  

Құзыреті: білу және түсіну: экономикалық географияның теориялық жағдайын, географиялық әдістердің мазмұнын 

білу, ғылыми зерттеулерді тиімді жүргізу үшін әдістерді дұрыс таңдау, экономикалық географиядағы негізгі заңдар мен 

заңдылықтардың мазмұнын түсіну; сала географиясы мен өндірістің орналасуын талдау жасау үшін технологиялық 

процестердің негіздерін білу; топырақ типтерін түсіндіру үшін, оларды пайдалану және сақтау. Білімді жаңартылған 

мектеп бағдарламаларына бейімдей білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары арасында байланыс 

табу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың зерттеу жұмысында ғылыми бағдарламалар мен 

ғылыми жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және экономикалық-географиялық білімді еркін меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен арсеналын меңгеру; 

қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды еркін меңгеру, статистикалық Материалды өңдеу және оны графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур 

және Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу. 

 

Курстың/пәннің мазмұны - Пән студенттерді таныстырады технологиясымен және технологиялық деңгейі 

экономиканың әр түрлі салалары, туралы түсініктер өндірістік процесте негізгі табиғат қорғау және экологиялық 

ұғымдар экономикалық-географиялық цикл.  

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Вавилова Е. В. Экономикалық география және регионалистика: [учеб. пособие] / Е. В. Вавилов.- Изд. 2-е. - М.: 

Гардарики, 2015.- 148. с. 

2. Алисов, Н. В. Экономикалық және әлеуметтік географиясы(жалпы шолу) : Оқу құралы. / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев.- 

М.: Гардарики, 2013.- 704 с. 

3. Скопин А. Ю. Введение в экономическую географию: Базалық курс үшін экономистер, менеджерлер, географтар 

және аймақтанушы: Учеб. жоғары оқу орындары үшін / А. Ю. Скопин.- М.: БІЛІМ, 2011.- 272 с. - (жоғары оқу 

орындарының арналған Оқулық) . 

4.Комаров М. П. Инфрақұрылым өңірлер әлем: [Оқулық] .- Пб.: Изд-во Михайлова В. А., 2013.- 346 с.: ил. 

Қосымша: 

5. Негіздері, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірісінің/ под ред. А. Ф. Куракина. М., 2011 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Technical and economic basis of production 

 TEOP discipline code-2210 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor R. S. Beisembayev 

The purpose of the Discipline "Technical-economic foundations of production", is a training discipline level Polytechnic 

education, introduces students to the instruments of labour, raw materials, its consumption, technology and technological level in 



various industries for applying this knowledge in practice and develop in the students specialty "Geography" idea of the 

production process as a system consisting of technological processes and economic unit. 

Prerequisites: Ecology and sustainable development, introduction to ESGM, Geography (school course) 

Post-requisites: economic, social and political geography of the world.  

Competencies: knowledge and understanding: to know the theoretical positions of economic geography, the content of 

geographical methods, to carry out the correct selection of methods for effective research, to understand the content of the basic 

laws and laws in economic geography; to know the basics of technological processes for the analysis of the location of 

production and geography of industries; to know the laws of soil geography to explain the types of soils, their use and 

conservation. To be able to adapt knowledge to the updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of geographical and economic content, to be able to organize scientific 

researches, to make scientific programs and scientific projects in research work of students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of geographical methods for research, drafting; be able to search for the 

necessary economic and geographical information, reliable statistical materials. 

ability to study: to have a high technical training, to be fluent in various computer programs for geographical research, to be 

able to process statistical material and present it in graphical form. To have the skills 

analyze various technological processes, forecast the consequences of the development of various industries. 

Course content-Discipline introduces students to the technology and technological level of various sectors of the economy, 

forms an idea of the production process, the basic environmental and environmental concepts of the economic and geographical 

cycle.  

Recommended reading: 

Basic: 

1. Vavilova, E. V. Economic geography and regionalism: [studies. manual] / E. V. Vavilova.- Ed. 2-E. - M.: Gardariki, 2015.- 

148 p. 

2. Alisov, N. B. Economic and social geography of the world (overview) : Studies. / N. V. Alisov, B. S. Khorev.- Moscow: 

Gardariki, 2013.- 704 p. 

3. Skopin, A. Yu. Introduction to economic geography: Basic course for economists, managers, geographers and regional 

experts: Studies. for universities / A. Y. Skopin.- Moscow: VLADOS, 2011.- 272 p. - (Textbook for universities). 

4. Regional Economics: Studies. the allowance for high schools / Under the editorship of M. V. Stepanova.- M.: INFRA-M, 

2011.- 463 p.- (Higher. education. ) 

5. Komarov M. p. Infrastructure of the world regions: [Textbook] .- BOP.: Publishing house of V. A. Mikhailov, 2013.- 346 p.: 

Il. 

Additional: 

6. Fundamentals of industrial and agricultural production / ed. A. F. Kurakin. M., 2011 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

География почв 

Код дисциплины GP-2211 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

      Ф.И.О лектора/профессора Шаймарданова А.Е. 

 

Цель курса - изучение теоретических основ географии почв. 

Содержание. Курс формирует знания о развитии почвоведения и почвенно-географических исследованиях в 

историческом аспекте, об основных закономерностях почвообразовательного процесса, выраженных совокупностью 

явлений превращения и передвижения веществ и энергии в почвенной толще, в различных природных условиях для 

установления прогнозов развития почв. Знания по курсу позволят овладеть методами почвенно-географических 

исследований. 

В результате  изучения данной дисциплины студенты  должны: 

- знать терминологию, основные теоретические положения географии почв; 

- уметь находить закономерности связи почвенного покрова с развитием геологических процессов на Земле; 

- владеть навыками применения полученных знаний на практике. 



Компетенции:  

знание и понимание: знать теоретические положения географии, содержание географических методов, осуществлять 

правильный подбор методов для эффективного проведения научных исследований, понимать содержание основных 

законов и закономерностей в географии; знать основы технологических процессов для составления анализа размещения 

производств и географии отраслей; знать закономерности географии почв для объяснения типов почв, их использования 

и сохранения. Уметь адаптировать знания к обновленным школьным программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями географического и экономического содержания, уметь 

организовывать научные исследования, составлять научные программы и научные проекты в исследовательской работе 

студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть общегеографическими  и экономико-географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим арсеналом географических методов для проведения научных 

работ, составления проектов; уметь проводить поиск необходимой экономико-географической информации, 

достоверных статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую техническую подготовку, свободно владеть различными компьютерными 

программами для проведения географических исследований, уметь обрабатывать статистический материал и 

представлять его в графическом  виде. Иметь навыки работы с настенными, контурными и картами атласа. 

Рекомендуемая литература 

1. Есжанова Ж.Т. Топырақтану. ШҚМУ баспасы, - Өскемен, 2012 

2. Жамалбеков Е.Ү, Белдібаева Р.М. «Жалпы топырақтану және топырақ географисы», Алматы, 2009 КҰУ 

3. .Есжанова Ж.Т. Топырақтану (Юнита 1, Юнита 2). ЭУР, 2009 

4. Есжанова Ж.Т. Топырақтану. ШҚМУ баспасы, - Өскемен, 2016 

 

Топырақ географиясы 

Пәннің коды GP-2211 

Пәннің типі БД 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Шаймарданова А. Е. 

Курс мақсаты – топырақ географиясының теориялық негіздерін зерттеу. 

Мазмұны. Курс топырақ географиясының, топырақ-географиялық ізденістердің дамуын тарихи тұрғыдан 

зерделейді, топырақтың дамуын болжау мақсатында, түрлі табиғи жағдайларда, топырақ қабатындағы заттар пен 

энергияның түрленуі және қозғалуы құбылыстарының жиынтығы түрінде көрінетін топырақтүзілу үрдісінің негізгі 

заңдылықтары жайлы білім қалыптастырады. Курс бойынша білім топырақтты зерттеу әдістерін игеруге мүмкіндік 

береді.  

Студенттер осы пәнді оқығанда білуге міндетті: 

- географиялық жерлердің теориялық негізін,терминдерін; 

- жердегі геологиялық үрдістердің дамуын топырақ жабының байланыс заңдылығын;  

- іс-тәжірибе барысында алған білімінің болуы; 

Құзыреттілік: топырақ түрлерін ажырата отырып,теориялық  алған білімді іс- тәжірибеде қолдану; 

географиялық жерлердің теориялық негізін оқытуда тәртіп құзыреттілігінің құрылуына бағытталған. 

Құзыреті: білу және түсіну: географияның теориялық жағдайын, географиялық әдістердің мазмұнын білу, ғылыми 

зерттеулерді тиімді жүргізу үшін әдістерді дұрыс таңдау, географиядағы негізгі заңдар мен заңдылықтардың мазмұнын 

түсіну; сала географиясы мен өндірістің орналасуын талдау жасау үшін технологиялық процестердің негіздерін білу; 

топырақ типтерін түсіндіру үшін топырақ географиясының заңдылықтарын білу, оларды пайдалану және сақтау. Білімді 

жаңартылған мектеп бағдарламаларына бейімдей білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары арасында байланыс 

табу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың зерттеу жұмысында ғылыми бағдарламалар мен 

ғылыми жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және экономикалық-географиялық білімді еркін меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен арсеналын меңгеру; 

қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды еркін меңгеру, статистикалық Материалды өңдеу және оны графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур 

және Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу 

Ұсынылатын әдебиет 

1. Есжанова Ж.Т. Топырақтану. ШҚМУ баспасы, - Өскемен, 2012 

2. Жамалбеков Е.Ү, Белдібаева Р.М. «Жалпы топырақтану және топырақ географисы», Алматы, 2009 КҰУ 

3. .Есжанова Ж.Т. Топырақтану (Юнита 1, Юнита 2). ЭУР, 2009 

4. Есжанова Ж.Т. Топырақтану. ШҚМУ баспасы, - Өскемен, 2016 

Geography of soil 



Code of discipline GP-2211 

Type discipline database 

Course/discipline level KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

      Name of lecturer/Professor Shaimardanova, A. E. 

A course forms knowledge about development of soil science and soil-geographical researches in a historical aspect, 

about basic conformities to law of почвообразовательного process, phenomena of transformation and movement of substances 

and energy expressed by totality in a soil layer, in different environmental conditions for establishment of prognoses of 

development of soils. Knowledge on-course will allow to capture the methods of soil-geographical researches. 

As a result of studying this course students should: 

- know the terminology, the basic theoretical principles of geography of soils; 

- to be able to find patterns of communication of the soil cover with the development of geological processes on the 

Earth; 

- to have the skills to apply the knowledge acquired in practice. 

Competence: the course is aimed at building competencies related to the study of theoretical positions soil geography; 

to distinguish soil types, to apply theoretical knowledge in practice. 

Prerequisites: 

Generalgeography 

Postrequisites: 

Landscape science, physical geographyof continents and oceans, geographyof Kazakhstan 

Competencies: knowledge and understanding: to know the theoretical positions of economic geography, the content of 

geographical methods, to carry out the correct selection of methods for effective research, to understand the content of the basic 

laws and laws in economic geography; to know the basics of technological processes for the analysis of the location of 

production and geography of industries; to know the laws of soil geography to explain the types of soils, their use and 

conservation. To be able to adapt knowledge to the updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of geographical and economic content, to be able to organize scientific 

researches, to make scientific programs and scientific projects in research work of students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of geographical methods for research, drafting; be able to search for the 

necessary economic and geographical information, reliable statistical materials. 

ability to study: to have a high technical training, to be fluent in various computer programs for geographical research, to be 

able to process statistical material and present it in graphical form. To have the skills to work with wall-mounted, contoured and 

Atlas maps. 

Recommended reading 

1. G. Eszhanova T. Soil Science. Publishing house of East Kazakhstan state University, Ust - Kamenogorsk, 2012 

2. S. Zhamalbekova Phone: 8 (7182) 32-07-30, 32-07-30 M. "General soil science and soil geography", Almaty, 2009 USOS 

3. .G. Eszhanova T. Soil Science (Unit 1, Unit 2). ESD, 2009 

4. G. Eszhanova T. Soil Science. Publishing house of East Kazakhstan state University, Ust - Kamenogorsk, 2016 

Религиоведение  
Код дисциплины R -2202 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  Кабдрахманова Ф.К.  

Цель -  дать студентам представление о специфике религиоведческого знания, познакомить с широкой палитрой 

различных религий, религиозных направлений, течений. 

Пререквизиты: География (школьный курс). 

Компетенции: 

- Иметь представление: о религии как социокультурном феномене; об основных формах религий; о роли религии 

в современном обществе. 

- Знать: понятие религии; структуру и функции религии; происхождение и вероучения различных религй; 

особенности современного религиозного сознания. 

- Уметь: охарактеризовать религиозную систему; выявить значение и роль религии в культуре; различать 

религиозные направления, течения, секты; анализировать и понимать религиозные тексты. 

- Иметь навыки: применения полученных знаний к конкретным жизненным ситуациям. 

Содержание курса/дисциплины- Религия как историко-культурный феномен. Мифология. Первобытные формы 

религиозной жизни. Шаманизм. Мифология и религии древних цивилизаций. Зороастризм. Славянское язычество. 

Буддизм. Христианство. Ислам. Совеременные тенденции в развитии религий. 



1. Ақатаев Е.Б. Ислам ғибадаты: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.-Т. 1 Таһарат, намаз.-560 бет.-10 экз 

2. Ақатаев Е.Б. Ислам ғибадаты: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.-Т. 2 Зекет, ораза, қажылық.-368 бет.-10 экз 

3. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.-208 бет.-10 экз 

4. Бейсенов Б. Қ. Христандық тарихы : оқу құралы / Б. Қ. Бейсенов, А. Р. Игисенова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 172 бет. -5 экз 

5. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 2017.-388 бет.-100 экз. 

6. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : 

TechSmith, 2018. - 96 бет.- 15 экз. 

7. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану  : дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : 

Отан, 2017. - 114 бет.- 50 экз. 

8. Діни философия  : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 228 бет. – 

10 экз 

9. Религиоведение [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / под ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. - 371 с.  

10. Дінтану  : оқу құралы / Қ.Б.Кемелбеков [және т.б.]. - Алматы : TechSmith, 2018. - 172 бет.- 25 экз. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Дінтану  

Пәннің коды R -2202 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Кабдрахманова Ф.К. 

Мақсаты - студенттерге ұсыну ерекшелігі туралы дінтанулық білім, таныстыру кең палитрой түрлі діндер, діни 

бағыттардың, ағымдар. 

Деректемелері / пререквизиттері: География (мектеп курсы). 

Құзыреті: 

- Түсінік: дін туралы білім ретінде әлеуметтік феномені туралы; негізгі нысандарда дін туралы діннің қазіргі қоғамдағы 

орны. 

- Білуге: дін ұғымы; құрылымы мен функциялары дін; шығу тегі, діни ілім мен түрлі религй ерекшеліктері; қазіргі 

заманғы діни сана. 

- Істей білуі тиіс: сипаттауға діни жүйесі; анықтау мәні мен рөлі дін мәдениет ажырата білуді; - діни ағымдар, ағымдар, 

секталар; талдау және түсіну діни мәтіндер. 

- Дағдысы болуы керек: қолдану, алған білімін нақты өмірлік жағдайлар. 

Курстың/пәннің мазмұны - Дін тарихи-мәдени құбылыс. Мифология. Алғашқы нысандары діни өмір. Шаманизм. 

Мифология және дін ежелгі өркениеттер. Зороастризм. Славян жеткіліксіз. Буддизм. Христиандық. Ислам. 

Совеременные дамуы дін. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ақатаев Е. Б. Ислам ғибадаты: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.-Т. 1 Таһарат, намаз.-560 бет.-10 экз 

2. Ақатаев Е. Б. Ислам ғибадаты: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- Т. 2 Зекет, ораза, қажылық.-368 бет.-10 экз 

3. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.-208 бет.-10 экз 

4. Бейсенов Б. Қ. Христандық тарихы : оқу құралы / Б. Қ. Бейсенов, А. Р. Игисенова. - Алматы : Қазақ университеті, 

2016. - 172 бет. -5 экз 

5. Бекишев, К. О., Е. А. Шайхыгалиев Дінтану негіздері : оқу құралы.- Алматы : Альманах, 2017.-388 бет.-100 дана 

6. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану: дәрілер курсы / А. Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : 

TechSmith, 2018. - 96 бет.- 15 дана. 

7. Дүйсенбаев А. Қ. Дінтану: дәрілер курсы / А. Қ.Дүйсенбаев ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Отан, 

2017. - 114 бет.- 50 дана 

8. Діни философия : оқу құралы / Н. Ж. Байтенова [және т. б.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 228 бет. - 10 экз 

9. Дінтану [Мәтін] : оқу. акад үшін. бакалавриат / ред. И. Н. Алма. - М.: Юрайт, 2017. - 371 Б.  

10. Дінтану : оқу құралы / Қ.Б. Кемелбеков [және т. б.]. - Алматы : TechSmith, 2018. - 172 бет.- 25 дана. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 



білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Religious studies  

Discipline code R -2202 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study: 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of credits 5 credits 

Full name of lecturer / Professor Kabdrahmanova F.K. 

The purpose is to give students an idea of the specifics of religious knowledge, to acquaint with a wide range of different 

religions, religious trends, trends. 

Prerequisites: Geography (high-school). 

Competences: 

- To have an idea: about religion as a socio-cultural phenomenon; about the main forms of religions; about the role of religion in 

modern society. 

- Know: the concept of religion; the structure and functions of religion; the origin and beliefs of different religions; features of 

modern religious consciousness. 

- To be able to: characterize the religious system; identify the meaning and role of religion in culture; distinguish religious 

trends, trends, sects; analyze and understand religious texts. 

- Have skills: apply the knowledge to specific life situations. 

The content of the course/ discipline-Religion as a historical and cultural phenomenon. Mythology. Primitive forms of religious 

life. Shamanism. Mythology and religions of ancient civilizations. Zoroastrianism. Slavic paganism. Buddhism. Christianity. 

Islam. Modern trends in the development of religions. 

Recommended reading: 

1. Ataev E. B. Islam ibadat: ouly.- Almaty: Dauir, 2012.- Vol. 1 Taharat, namaz.-560 Beth.-10 EXS 

2. Ataev E. B. Islam ibadat: ouly.- Almaty: Dauir, 2012.-T. 2 Saket, oraz, agile.-368 Beth.-10 EXS 

3. Almukhamedov Ә. R., B. Hamzaeva Dni anthropology : ouly.- Almaty: Dauir, 2012.-208 Beth.-10 EXS 

4. Beisenov B. K.. Christanty tarihi : excellent Ali / B. A. Beisenov, A. R. Igisinova. - Almaty: Kazakh University, 2016. - 172 

Beth. -5 EQ 

5. Bekishev K. O., E. A. Shihaliev Dnano negadon : excellent Ali.- Almaty: Almanac, 2017.-388 Beth.-100 copies. 

6. Duisenbaev A. ). Dnano : drester courses / A. ..Duisenbaev ; R Bilim Zhane Gylym ministrels. - Almaty: TechSmith, 2018. - 

96 Beth.- 15 copies. 

7. Duisenbaev A. ). Dnano : drester courses / A. ..Duisenbaev ; R Bilim Zhane Gylym ministrels. - Almaty: Otan, 2017. - 114 

Beth.- 50 copies. 

8. Dni philosophy : excellent Ali / N. J. baytenova [and TB]. - Almaty: Kazakh University, 2017. - 228 Beth. - 10 EXS 

9. Religious studies [Text]: studies. for Acad. bachelor / under the editorship of I. N. Yablokov. - Moscow: Yurayt, 2017. - 371 

p.  

10. Dintan: oku kuraly / K.B. Cellbelow [and TB]. - Almaty: TechSmith, 2018. - 172 Beth.- 25 copies. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третьего  года обучения, набор 2016 года) 

 
БД КВ Lan-3212 Ланшафтоведение 3 5 

БД ОК  PO K(R)Ya -

3214 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

3 5 

БД ОК IO-3208 Инклюзивное образование 3 5 

ПД КВ FGMO-3314 Физическая география материков и 

океанов 

5 6 

ПД ОК MPG-3312 Методика преподавания географии 5 5 

ПД КВ  Экология города    

ПД КВ GNODE-3203 География населения с основами 

демографии  и этнографии 

5 5 

ПД КВ EG-3303 Эколого-географические аспекты 

естествознания 

5 5 

ПД КВ GVKO-3304 География ВКО 5 6 

ПД КВ ESGK-3305 Экономическая и социальная 

география Казахстана 

5 6 

ПД КВ FGK-3306 Физическая география Казахстана 5 6 

БД КВ PMPG-3207 Практикум по методике преподавании 

географии 

7 6 

ПД КВ ESPGM-3313 Экономическая, политическая и  

социальная география мира 

5 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Ландшафтоведение 

 Код дисциплины Lan-3212 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Айткожина С.К. 

Цель -  изучение студентами теоретических основ ландшафтоведения, как основной части физической географии;     

формирование у студентов представлений о неразрывном единстве природных компонентов ландшафтной оболочки 

Земли, знаний о природных, природно-антропогенных геосистемах, образующих ее структуру. 

Пререквизиты: Геология, География почв, Общая гидрология, Общее землеведение, Геоморфология. 

Постреквизиты: Топонимика. 

Компетенции  

Знание и понимание системы языка и речевой реализации языковых категорий, орфографической, орфоэпической, 

грамматической, стилистической нормы изучаемых языков; 

применение знаний и понимание:использовать языковые средства в соответствии с целями, местом, временем и 

сферами общения адекватно социальному статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимсямежкультурного 

иноязычного общения в единстве всех его функций 

умения в области общения:использовать в процессе общения основные речевые формы высказывания: повествование, 

рассуждение,  монолог, диалог, полилог; 

навыки обучения или способности к учебе:понимать аутентичные аудиотексты с разной степенью и глубиной 

проникновения в содержание текстов; использовать различные стратегии чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое. 

Рекомендуемая литература: 

  1. Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е.,Мынжасаров Н.С. Жерлерді ландшафттық-экологиялық негізде бағалық аймақтаудың 

ерекшеліктері : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-80 бет.-10 экз 

2. Забенова Г.Б. Ландшафттану : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.- 112 бет.-27 экз 

3. Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ландшафттар және табиғи-техногендік кешендер : оқулық.- Алматы, 2013.-194 бет.-

10 экз 

Дополнительная  

1. Абишева З. М. Ландшафтоведение с основами рекреационной оценки природных ресурсов: Практикум / З. М. 

Абишева, О. Б. Мазбаева Каз. нац. ун-т им. Аль-Фараби.- Алматы: Казак университетi, 2011.- 29 с. 

2. Буровский, А. М. Антропоэкософия: теория антропогеосферы (сущность, морфология, структура, динамика, история 

/ А. М. Буровский.- 2-е изд.- М.: Вузовская нига, 2017.- .Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Ландшафттану 

Пәннің коды Lan-3212 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Айткожина С.К. 

Мақсаты - зерттеу студенттердің теориялық негіздерін ландшафттану негізгі бөлігінің физикалық география;  

студенттерде туралы түсініктерін ажырамас бірлікте табиғат компоненттерінің ландшафт қабығының, Жер туралы білім 

табиғи, табиғи-антропогендік геосистемах құрайтын оның құрылымы. 

Пререквизиттер: Геология, топырақ Географиясы, Жалпы гидрология, Жалпы жертану, Геоморфология. 

Постреквизиттер: Топонимика. 

Құзыреті Білу және түсіну, қазақ тіл және сөйлеу іске асыру тілдік санаттағы, орфографиялық, орфоэпической, 

грамматикалық, стилистикалық нормалары оқытылатын тілдер; 



білімдерін қолдану және түсіну:пайдалануға тілдік құралдары мақсаттарына сәйкес, орнымен, уақытпен және салалар 

қарым-қатынас барабар әлеуметтік мәртебесі бойынша серіктес қарым-қатынас; 

пікір білдіру: білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз ұстанымын мәселелері бойынша, касающимсямежкультурного 

шетел тілінде қарым-қатынас бірлікте оның барлық функцияларын 

коммуникативтік қабілеттер:пайдалану процесінде қарым-қатынас негізгі сөйлеу формалары сөздері: баяндау, 

суреттеу, монолог, диалог, полилог; 

оқуға қабілеттілік: дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға түсіне дәлме-дәл аудиотексты дәрежесі әртүрлі және тереңдігі 

ену мазмұны мәтіндерін пайдалану; әр түрлі стратегиялары: қызметкерлерін жинап, таныстыру, изучающее, 

просмотровое, іздеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі 

6. Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е.,Мынжасаров Н.С. Жерлерді ландшафттық-экологиялық негізде бағалық 

аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-80 бет.-10 экз 

7. Забенова Г.Б. Ландшафттану : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012.- 112 бет.-27 

экз 

Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ландшафттар және табиғи-техногендік кешендер : оқулық.- Алматы, 2013.-194 бет.-10 

экз 

Қосымша  

7. Абишева З. М. Ландшафттану негіздері рекреациялық бағалау табиғи ресурстар: Практикум / З. М. Абишева, О. Б. 

Мазбаевтың Каз. ұао. ун-т им. Әл-Фараби Атындағы Қазұу.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 29. с. 

8. Буровский А. М. Антропоэкософия: теория антропогеосферы (мәні, морфологиясы, құрылымы, динамикасы, тарихы / 

А. М. Буровский.- 2-е изд.- М.: жоғары оқу орнындағы нига, 2017.- .Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, 

практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Landscape science 
 LAN discipline code-3212 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor Aitkozhina S.K. 

The aim is to study the theoretical foundations of landscape science as the main part of physical geography;     

formation of students ' ideas about the inseparable unity of the natural components of the landscape shell of the Earth, 

knowledge of natural, natural and anthropogenic geosystems, forming its structure. 

Prerequisites: Geology, soil Geography, General hydrology, General geography, Geomorphology. 

Postrekvizity: Place Names. 

Competence Knowledge and understanding of the system of language and speech implementation of language categories, 

spelling, spelling, grammar, stylistic norms of the studied languages; application of knowledge and understanding: use of 

language tools in accordance with the goals, place, time and spheres of communication adequate to the social status of the 

communication partner; formation of judgments: be able to Express and justify their position on issues relating to intercultural 

foreign language communication in the unity of all its functions skills in the field of communication: to use in the process of 

communication the main speech forms of statements: narrative, reasoning, monologue, dialogue, polylogue; learning skills or 

learning abilities: to understand the authentic audio text with varying degrees and depths of penetration into the content of texts; 

to use a variety of reading strategies: introductory, studying, viewing, search. 

Recommended reading: 

   Basic 

1. Kolbowski, E. Y. landscape science: proc. manual for schools / E. J. Kolbowski.- 3rd ed., stereotype.- Moscow: Academy, 

2012.- 480 p.: Il. 

2. Kazakov, L. K. landscape Studies with the basics of landscape planning: studies. manual for universities / L. K. Kazakov.- 

Moscow: Academy, 2017.- 336 p. 

3. Golovanov, A. I. landscape Studies. for universities / A. I. Golovanov, E. S. Kozhanov, Y. I. Sukharev; under the editorship of 

A. I. Golovanov.- M.: Colossus, 2015.- 216 p. 

4. Savenko E. V. landscape Studies: method. instructions / E. V. Savenko; M-in education and science of Kazakhstan.- Ust-

Kamenogorsk: publishing house of East Kazakhstan state University, 2014.- 34 p. 



5. Zhuchkova V. K., Rakovskaya E. M. methods of complex physical and geographical researches, M.: Academy, 2014.  

6. Janalieva, K. M. Anthropogenic landscape science: Proc. the allowance for high schools / K. M. Janalieva; Law.- Almaty: 

Kazak University, 2011.- 164 p. 

Additional  

7. Abisheva Z. M. landscape science with the fundamentals of recreational evaluation of natural resources: Workshop / Abisheva 

Z. M., O. B. Mazbaev KAZ. NAT. UN-t im. Al-Farabi.- Almaty: Kazak Universiteti, 2011.- 29 p .  

8. Burovskii, A. M. Antropoecology: theory of anthropogeography (entity, morphology, structure, dynamics, history / M. A. 

Burovskii.- 2nd ed.- M.: University book, 2017.- no .Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессиональный казахский язык  

Код дисциплины PO K(R)Ya -3214 

Тип дисциплины  БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора к.ф.н. Жилкубаева А.Ш. 

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности казахского языка. 

Пререквизиты:  

- знание структуры языка; 

- умение работать славарем; 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию высокообразованной 

интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания по профессиональному 

казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Мұнатаева Э.М., Тұрғынтаева Г.А. Тарих және география мамандықтар білімгеріне арналған оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2014.-160 бет.- 30 экз. 

2. Zhomartova, G. Z. Modern world geography. Cis countries  : [textbook] / G. Z. Zhomartova, D. A. Kadirbaeva. - Almaty : 

TechSmith, 2018. - 384 p. -Пер. : Современная география мира. Ближнее зарубежье.- 15 экз. 

3. Акбаева, Г. Н. Профессионально-ориентированный английский язык для педагогических специальностей [Текст]  : 

[учебно-метод. пособие] / Г. Н. Акбаева, Г. Т. Смагулова, А. К. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 140 с. 25 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:Русский,  казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 



Кәсіби қазақ тілі  
Пәннің коды PO K(R)Ya -3214 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор ф.н. Жилкубаева А. Ш. 

Басты мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге тәрбиелеу, саналы қарым-қатынас ретінде оған құбылысына; мәдениет 

түсінігі ретінде мемлекеттік тілді негізгі қарым-қатынас құралдары, құралдар, білім алудың әр түрлі салаларында адам 

қызметін, құралдарын игеру, моральдық-этикалық нормаларының, қоғамда қабылданған; сезінуі, эстетикалық 

құндылықтар, қазақ тілі. 

Пререквизиттер:  

- білу тіл құрылымын; 

- жұмыс істей білу славарем; 

Құзыреті: 

құзыреттері жалпы білімділікке: 

- саласында базалық білімінің болуы қазақ тілін қалыптастыруға ықпал ететін жоғары білімді, зияткерлік жеке және ой-

өрісі кең және мәдени ойлау; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық құзыреттілігі: алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, 

білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курстың пәннің Мазмұны: "қазақ тілі негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді қалыптастыру және 

дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және культуроведческой өткізді. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Э. М. Мұнатаева, Г. А. Тұрғынтаева Тарих және география мамандықтар білімгеріне арналған оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2014.-160 бет.- 30 дана. 

2. Zhomartova, G. Z. Modern world geography. Cis countries : [textbook] / G.Z. Zhomartova, D. A. Kadirbaeva. - Almaty : 

TechSmith, 2018. - 384 p. -Пер. : Әлемнің қазіргі географиясы. Жақын шетел.- 15 дана. 

3. Мағлұмат [Мәтін] : [оқу-әдіс. пособие] / Г. Н. Ақбаева, Г. Т. Смагулова, А. Қ. Болатбекова. - Алматы : ССК, 2017. - 

140 б. 25 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі:Орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Professional Kazakh language  

Course code PO K(R) Ya -3214 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor PhD.N. Zhilkibaev A. Sh. 

The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding of the 

state language as the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, 

means of mastering moral and ethical norms adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites:  

- knowledge of language structure; 

- ability to work as a slavar; 

Competences: 

competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of highly educated intellectual 

personality and a broad Outlook and cultural thinking; 

social and ethical competences: 



- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competences: using the acquired knowledge of the professional Kazakh language, to 

be able to adequately navigate in different situations. 

The content of the course of discipline: the Content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the 

educational process to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of 

competence-based approach, which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Recommended reading: 

1. Mateeva E. M., G. A. Turuntaeva history and geography mamahit belmere aralen excellent Ali.- Almaty: Evero, 2014.-160 

bet.- 30 copies. 

2. Zhomartova, G. Z. Modern world geography. Cis countries: [textbook] / G. Z. Zhomartova, D. A. Kadirbaeva. - Almaty: 

TechSmith, 2018. - 384 p. - Per. : Modern geography of the world. Neighboring countries.- 15 copies. 

3. Akbayeva, G. N. Professionally-oriented English for pedagogical specialties [Text]: [educational method. guide] / G. N. 

Akbaev, G. T. Smagulova, A. K. Bolatbekov. - Almaty: SSK, 2017. - 140 p. 25 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Методика преподавания географии  

Код дисциплины MPG-3312 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т. 

Цель -  В современных социально-экономических условиях усложняются социально-профессиональные функции 

учителя, остро встает вопрос о его методическом мастерстве, о способности учителя творческие подходить к 

организации учебного процесса. Для этого учитель должен быть вооружен современными методическими знаниями и 

умениями, которые в результате прогресса методической науке стали весьма сложными. 

Чтобы повысить качество обучения, трудового и нравственного воспитания в школе, изжить формализм в оценке 

результатов труда учителей и учащихся, на деле укрепить связь обучения с жизнью, улучшить подготовку школьников 

к общественно полезному труду большое значение имеет методическая подготовка учителя, роль которого в его 

деятельности все  больше возрастает. 

Пререквизиты: Основы физики и астрономии, Педагогика, Психология ,Естествознание,Технико-экономические 

основы, Общее землеведение, Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана, 

Физическая география ВКО, Ландшафтоведение , Картография с основами топографии 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира, производственная 

(педагогическая) практика. 

Компетенции:  

знание и понимание: теорию и методику обучения по обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, полученные при изучении дисциплин выработка основных умений и 

навыков выполнения лабораторных и исследовательских (проектных) работ, решения типовых и исследовательских 

задач согласно обновленному содержанию по географии, в профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллективом, передача информации, 

идей, проблем и решений путем социально-коммуникативного взаимодействия на лабораторных-практических занятиях 

в условиях работы в малой группе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в сети Интернет, работы с научной,  справочной, методической  

литературой и анализа и представления информации в виде устных сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном процессе, демонстрация логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня. 

Содержание курса/дисциплины- Работа с толковыми и терминологическими словарями, справочной литературой 

по географии. Формирование географических знаний в разрезе школьной географии. Технология обучения 

географии в общеобразовательной школе на базовом и профильном уровнях. Средства и методы обучения. 



Внешкольные формы обучения географии. Межпредметные связи в  географии. Основы геоинформатики и ГИС – 

технологии. Особенности электронных учебников по географии, мониторинг и моделирование природных и социально-

экономических процессов и явлений. 

Рекомендуемая литература: 
1. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. География оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 
2. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения географии : учебник и практикум. М., 

2017.   

3. Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата.  

М.: Издательство Юрайт, 2016. 

4. Жанартылған типттік бағдарлама. 

5. Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии [Текст]  : учеб. и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. - М. : Юрайт, 2017. - 359 с. 10 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические.  

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно 

пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

География оқыту әдістемесі  

Пәннің коды MPG-3312 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Токаева Ж. Т. 

Мақсаты - қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық жағдайларда қиындайды әлеуметтік-кәсіби функцияларын 

мұғалімдер туралы мәселе өткір қойылады, оның әдістемелік шеберлігі, қабілеті, мұғалімнің шығармашылық 

жақындауға оқу процесін ұйымдастыру. Бұл үшін мұғалім қаруланған қазіргі заманғы әдістемелік білімді және 

іскерлікті, нәтижесінде прогресс әдістемелік ғылым болды өте күрделі. 

Сапасын арттыру үшін оқу, еңбек және адамгершілік тәрбие беру жолдары, изжить формализм еңбегінің нәтижелерін 

бағалау, мұғалімдер мен оқушылардың іс жүзінде байланысын нығайту, оқытудың өмірмен, дайындығын жақсартуға, 

мектеп оқушыларының қоғамдық пайдалы еңбекке маңызы зор әдістемелік дайындау мұғалімдер, оның рөлі, оның 

қызметінің арта түседі. 

Пререквизиттер: Негіздері, физика және астрономия, Педагогика, Психология ,Жаратылыстану,Техникалық-

экономикалық негіздері, Жалпы жертану, материктер мен мұхиттардың Физикалық географиясы, Қазақстанның 

Физикалық географиясы, Физикалық география, ШҚО, Ландшафттану , Картография топография негіздері 

Постреквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, өндірістік (педагогикалық) практика. 

Құзыреті: Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу кезінде алынған білім зертханалық және зерттеу (жобалау) жұмыстарын 

орындаудың негізгі дағдылары мен біліктерін өңдеу, география бойынша жаңартылған мазмұнына сәйкес типтік және 

зерттеу есептерін шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде шағын топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасау 

және ауызша хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат ұсыну, оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Тоқпанов Е. А., Мазбаев О. Б., Увалиев Т. О. География оқыту әдістемесі. Оқу. Алматы, 2016 

2. Таможняя Е. А., Смирнова М. С., Душина И. В. географияны оқытудың Әдістемесі : оқулық, практикум. М., 

2017.   

3. Сухоруков, в. Д. географияны оқыту әдістемесі: Академиялық бакалавриатқа арналған оқулық және практикум. 

- Алматы: "Мектеп" Баспасы, 2016. 

4. Жанартылған Үлгілік бағдарлама. 



5. Сухоруков түсті, В. Д. географияны оқытудың Әдістемесі [Текст] : учеб. академиялық бакалавриатқа арналған 

практикум / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. - М.: Юрайт, 2017. - 359 Б. 10 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық.  

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Methods of teaching geography  

Discipline code MPG-3312 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Tokayev Z. T. 

Purpose-in modern socio-economic conditions, the social and professional functions of the teacher are complicated, the question 

of his methodical skills, the ability of the teacher to be creative in the organization of the educational process. To do this, the 

teacher must be armed with modern methodological knowledge and skills, which as a result of the progress of methodical 

science have become very complex. 

To improve the quality of education, labor and moral education in school, to get rid of the formalism in the evaluation of the 

results of teachers and students, in fact, to strengthen the relationship of learning with life, to improve the preparation of students 

for socially useful work is of great importance methodical training of teachers, whose role in its activities is increasing. 

Prerequisites: fundamentals of physics and astronomy, Pedagogy, Psychology, natural Science, Technical and economic bases, 

General earth science, Physical geography of continents and oceans, Physical geography of Kazakhstan, physical geography of 

East Kazakhstan region, landscape Science, Cartography with the basics of topography 

Post-requisites: Economic, social and political geography of the world, industrial (pedagogical) practice. 

Competencies: a knowledge and understanding – to know the methodology of teaching geography; theory, skills and teaching 

activities; the basics of the process of teaching geography; goals, content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the basic terms and definitions of the course. 

B application of knowledge and understanding - to make programs of perspective and thematic planning of teaching school 

course of geography at school, to develop summaries of school lessons of geography, to apply in practice the theory, skills and 

skills of pedagogical activity. 

C making (drawing) judgments-to be able to analyze the lesson, to change its structure and content in accordance with new data 

of pedagogical and geographical Sciences; to ensure the development of thinking and cognitive independence of students. 

D communication skills-to be guided in a variety of modern forms, methods and methodological techniques of teaching 

geography; to use different methods in teaching geography. 

E learning skills-self-education: study of methodological literature, study of teachers ' experience, conduct of scientific 

research.The course content/discipline - Working with definition and terminology dictionaries, and reference books on 

geography. Formation of geographical knowledge in the context of school geography. Technology of teaching geography in 

secondary school at the basic and profile levels. Means and methods of teaching. Out-of-school forms of geography training. 

Intersubject communications in geography. Fundamentals of Geoinformatics and GIS – technology. Features of electronic 

textbooks on geography, monitoring and modeling of natural and socio-economic processes and phenomena. 

Recommended reading: 

1. Ospanov E. A., mazbaev, Uvaliyev T. O. Geography oito dememes. Ouly. Almaty, 2016 

2. Customs EA, Smirnova M. S., Dushina I. V. methods of teaching geography: textbook and workshop. M., 2017.   

3. Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography: textbook and workshop for academic undergraduate.  M.: Yurayt 

Publishing House, 2016. 

4. Genatile tptk Badalona. 

5. Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography [Text]: studies. and workshop for academic bachelor / V. D. 

Sukhorukov, V. G. Suslov. - Moscow: Yurayt, 2017. - 359 p. 10Teaching methods: verbal, visual, practical.  

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экология города 

Код дисциплины EG-3201 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Жазнаева Ж.К. 

 Цель -  изучение результатов взаимодействия городской системы с окружающей средой в историческом 

контексте; ознакомление студентов с методами и тенденциями решения природоохранных проблем в 

градостроительстве. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Биология, Экология и устойчивое развитие, Биоразнообразие 

животных, растений и микроорганизмов 

Постреквизиты: Контроль качества окружающей среды; Методы контроля качества окружающей среды; 

Биоиндекация окружающей среды. 

Компетенции: Экология города представляет собой круг наук, аспекты урбанизации, изменения экосферы 

больших городов, концепции социальной экологической науки города, экологического образования и 

культуры,соотношения города с окружающей природной средой и абиотическими факторами, об использовании 

территориальных ресурсов, эссе городской среды для здоровья населения города.  

Уметь: работать с литературой, работать с картотекой, выбирать, конспектировать, анализировать и т. д. б. 

Студент мение работать с литературой, работать с картотекой, подбирать, конспектировать, анализировать и т. д. д. 

Студент должен уметь писать рефераты, курсовые работы, доклады и конспектировать источники первой литературы. 

Содержание курса/дисциплины- Экология города представляет собой круг наук, аспекты урбанизации, 

изменения экосферы больших городов, концепции социальной экологической науки города, экологического 

образования и культуры,соотношения города с окружающей природной средой и абиотическими факторами, об 

использовании территориальных ресурсов, эссе городской среды для здоровья населения города. 

Рекомендуемая литература:  

1. Қуатбаев А. Т. Экология және қоршаған орта проблемалары : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университетi, 2011. 

- 350 бет.-11 экз 

2. Макконнелл Р.Л., Абель Д.К. Қоршаған қорғау мәселелері : тұрақты болашаққа көзқарас : оқулық.-4-ші бас.- 

Алматы : Дәуір, 2017.-320 бет.-15 экз. 

3. Оспанова Г. С. Экология : оқулық / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - Алматы : Экономика, 2011. - 351 бет. 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

Курстың/пәннің/юниттің атауы 

Қала экологиясы 

Пән коды EG-3201 

Пәннің типі БП 

Курстың/пәннің деңгейі 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Жазнаева Ж. К. 

 Мақсаты - қала жүйесінің тарихи контексте қоршаған ортамен өзара іс-қимыл жасау нәтижелерін зерттеу; қала 

құрылысындағы табиғатты қорғау мәселелерін шешудің әдістері мен үрдістерімен студенттерді таныстыру. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Биология, Экология және тұрақты даму, жануарлар, өсімдіктер мен 

микроорганизмдердің биоәртүрлілігі 

Постреквизиттер: қоршаған ортаның сапасын бақылау; қоршаған ортаның сапасын бақылау әдістері; қоршаған ортаның 

Биоиндекациясы. 

Құзыреттіліктер: қала экологиясы ғылым шеңберін, урбанизация аспектілерін, үлкен қалалардың экосферасының 

өзгеруін, қаланың әлеуметтік экологиялық ғылымының концепцияларын, экологиялық білім мен мәдениетті,қаланың 

қоршаған табиғи ортамен және абиотикалық факторлармен арақатынасын, аумақтық ресурстарды пайдалану туралы, 

қала халқының денсаулығы үшін қалалық ортаның эссесін білдіреді.  



Меңгеруі керек: әдебиетпен жұмыс істеу, картотекамен жұмыс істеу, таңдау, конспектілеу, талдау және т. б. Студент 

әдебиеттермен жұмыс істеу, картотекамен жұмыс істеу, таңдау, конспектілеу, талдау және т.б. Студент рефераттар, 

курстық жұмыстар, баяндамалар жаза білу және бірінші әдебиет көздерін конспектілеу. 

Курстың/пәннің мазмұны - қала экологиясы ғылым шеңберін, урбанизация аспектілерін, үлкен қалалардың 

экосферасының өзгеруін, қаланың әлеуметтік экологиялық ғылымының концепцияларын, экологиялық білім мен 

мәдениетті,қаланың қоршаған табиғи ортамен және абиотикалық факторлармен арақатынасын, аумақтық ресурстарды 

пайдалану туралы, қала халқының денсаулығы үшін қалалық ортаның эссесін білдіреді. 

Ұсынылатын әдебиет:  

1. Қуатбаев А. Т. Экология және қоршаған орта проблемалары : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 350 

бет.-11 экз 

2. Макконнелл Р. Л., Абель Д. К. Қоршаған қорғау мәселелері : тұрақты болашаққа көзқарас : оқулық.-4-ші бас.- 

Алматы : Дәуір, 2017.-320 бет.-15 дана. 

3. Оспанова Г. С. Экология: оқулық / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - Алматы : Экономика, 2011. - 351 бет. 

Сабақ беру әдістері: дәріс қолдана отырып, жаңа инновациялық технологиялар. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: қазақ, орыс. 

Кредит алуға арналған шарттар: шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылу, сабақтардағы белсенділік, пәнге 

қызығушылық; әр түрлі ақпарат көздерімен өз бетінше жұмыс істей білу және өзінің кәсіби білімін өз бетімен 

толықтыра білу, сондай-ақ тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Емтиханда білімді 

бағалау кезінде мыналар ескеріледі: теорияны түсіну және меңгеру дәрежесі; әдістемелік дайындық; нақты материалды 

білу; курс бойынша міндетті әдебиетпен танысу; теорияны практикаға қоса бере білу; ғылым тарихымен танысу; 

Course/discipline/unit name 

Course/discipline/unit name 

City ecology 

Discipline code EG-3201 

Type of discipline DB 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Gazaeva J. K. 

 The aim is to study the results of the interaction of the urban system with the environment in a historical context; to familiarize 

students with the methods and trends of solving environmental problems in urban planning. 

Prerequisites: introduction to the specialty, Biology, Ecology and sustainable development, Biodiversity of animals, plants and 

microorganisms 

Postrequisites: environmental quality; quality control Methods of the environment; Bioindicative the environment. 

Competencies: Ecology of the city is a range of Sciences, aspects of urbanization, changes in the ecosphere of large cities, the 

concept of social environmental science of the city, environmental education and culture,the ratio of the city with the 

environment and abiotic factors, the use of territorial resources, the essay of the urban environment for the health of the city 

population.  

Be able to: work with literature, work with files, to choose, to outline, to analyze, etc. b. Student menie to work with literature, 

work with files, to choose, to outline, to analyze, etc. d. Student should be able to write essays, term papers, reports and outlining 

the first sources of literature. 

The content of the course / discipline-Ecology of the city is a circle of Sciences, aspects of urbanization, changes in the 

ecosphere of large cities, the concept of social environmental science of the city, environmental education and culture,the 

relationship of the city with the environment and abiotic factors, the use of territorial resources, essay urban environment for the 

health of the city population. 

Recommended reading:  

1. Atbaev A. T. Ecology and orshan Horta problemleri : excellent Ali. - Almaty: Kazakh University, 2011. - 350 bet.-11 ex. 

2. McConnell, R. L., Abel D. K. Orshan orau of : Tracy bolashakka cseres : ouly.- 4-Shi bass.- Almaty: Dauir, 2017.-320 bet.-15 

copies. 

3. Ospanova G. S. Ecology : owly / G. S. Ospanova, G. T. Possative. - Almaty: Economy, 2011. - 351 bet. 

Teaching methods: lectures with the use of new innovative technologies. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining loans: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; the ability to work 

independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge in the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; 

Название курса/дисциплины/юнита 

Эколого-географические аспекты естествознания  

Код дисциплины GAE-4208 



Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КB 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов 5 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Салыкбаева Г.М. 

Цель -  Сформировать научный, широкий, целостный взгляд на мир. 

Пререквизиты: Общее землеведение, География (школьный курс) 

Постреквизиты:Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. 

Компетенции: имть сформированный научный, широкий, целостный взгляд на мир, уметь применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Содержание курса/дисциплины- Естествознание как междисциплинарная область научного знания. Классификация 

методов научного познания. Наблюдение, эксперимент, измерение, абстрагирование, идеализация, формализация, 

анализ и синтез, аналогия и моделирование. История естествознания. Возникновение и эволюция жизни.  

Научные основы естествознания. Содержание интегрированного курса (физика, химия, биология, география, 

астрономия). Интеграция и межпредметные связи. Современные взгляды на естественные науки. Сущность и значение 

естественных наук в познании природы Земли. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Концепции современного естествознания: учебник / под ред. С. А. Лебедева.- М.: Юрайт, 2011.- 358с. 

2. Абдиманапов, Б. Ш. Естествознание [Текст] : метод. руководство для учителей общеобразоват. шк. / Б. Ш. 

Абдиманапов, А. В. Прищепина, Л. М. Фокина.- Алматы: Атамўра, 2015.- 88 с. 

3. Данилова, В. С. Основные концепции современного естествознания: Учеб. пособие для вузов / В. С. Данилова, 

Н. Н. Кожевников.- М.: Аспект-Пресс, 2011.- 256 с.: ил. 

4. Асқарова М.А. Экологиялық-географиялық болжамдардың негіздері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-302 бет.-2 экз 

5. Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / Т.О.Абишева. - Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 экз. 

6. Биогеография : оқулық / Ж.Б. Шілдебаев, А.М. Сергеева, А. М. Темірова, Р.І. Ізімова.- Алматы : Дәуір, 2012.-368 

бет.-50 экз 

7. Тулеубаев Ж.С. Жаратылыстану негіздері : оқу құралы.-Алматы : Нур-Принт, 2016.-234 бет.-15 экз 

Дополнительная: 

8. Любушкина, С. Г. Естествознание. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для вузов / С. Г. Любушкина, К. 

В. Пашканг.- М.: ВЛАДОС, 2012.- 456 с. 

9. Лось, Виктор Александрович. Основы современного естествознания. Концепции, теории, проблемы: Учеб. 

пособие для вузов.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 191 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Жаратылыстану ғылымының экологиялық-географиялық аспектілері 

Пәннің коды GAE-4208 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КB 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Салықбаева Г. М. 

Мақсаты - Қалыптастыру ғылыми, кең, тұтас әлемге көзқарас. 

Деректемелері / пререквизиттері: Жалпы жертану, География (школьный курс) 

Постреквизиттер:Ландшафттану және физикалық-географиялық аудандастыру. 

Құзыреті: имть қалыптасқан ғылыми, кең, тұтас әлемге көзқарас білу, алған білімдерді тәжірибелік қызметте. 

Курстың/пәннің мазмұны - Жаратылыстану ретінде пәнаралық ғылыми білімдер. Әдістерінің жіктелуі ғылыми таным. 

Бақылау, эксперимент, өлшеу, абстрагирлау, идеализация, нысандандыру, талдау және синтез, ұқсастығы мен 

модельдеу. Қазақстан тарихы жаратылыстану. Пайда болуы және эволюциясы.  

Ғылыми жаратылыстану негіздері. Мазмұны интеграцияланған курс (физика, химия, биология, география, астрономия). 

Интеграция және пәнаралық байланыс. Қазіргі заманғы көзқарас жаратылыстану ғылымдары. Мәні мен маңызы 

жаратылыстану ғылымдарының таным, табиғат, Жер. 



Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары: оқулық / ред. С. А. Лебедева.- М.: Юрайт, 2011.- 358с. 

2. Абдиманапов, Б. Ш. Естествознание [Мәтін]: метод. мұғалімге арналған нұсқаулық общеобразоват. шк. / Б. Ш. 

Абдиманапов, А. В. Прищепина, Л. М. Фокина.- Алматы: Атамұра, 2015.- 88 б. 

3. Данилова, В. С. Негізгі қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары: Оқу құралы. жоғары оқу орындарына 

арналған оқу құралы / В. С. Данилова, Н. Н. Ескерту.- М.: Аспект-Пресс, 2011.- 256 б.: ил. 

4. Асқарова М. А. Экологиялық-географиялық болжамдардың негіздері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-302 бет.-2 дана 

5. Биогеография негіздері : оқулық / Т. О. Абишева. - Алматы : TechSmith, 2018. - 284 бет. – 15 дана. 

6. Биогеография: оқулық / Ж. Б. Шілдебаев, А. М. Сергеева, А. М. Темірова, Р. І. Ізімов.- Алматы : Дәуір, 2012.-

368 бет.-50 дана 

7. Төлеубаев Ж. С. Жаратылыстану негіздері : оқу құралы.-Алматы : Нұр-Принт, 2016.-234 бет.-15 дана 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Ecological and geographical aspects of natural science 

EvSh discipline code- GAE-4208 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KB 

Year of study: 4 year 

Semester of study 7 semester 

Number of loans 5 

F. I. about lecturer /  Salykbaeva G. M. 

The goal is to Form a scientific, broad, holistic view of the world. 

Prerequisites: General earth science, Geography (high-school) 

Prerequisites:landscape science and physical-geographical zoning. 

Competencies: BMI formed scientific, wide, holistic view of the world, to be able to apply the knowledge in practice. 

The content of the course / discipline-natural Science as an interdisciplinary field of scientific knowledge. Classification of 

methods of scientific knowledge. Observation, experiment, measurement, abstraction, idealization, formalization, analysis and 

synthesis, analogy and modeling. History of natural science. The origin and evolution of life.  

Scientific basis of natural science. The content of the integrated course (physics, chemistry, biology, geography, astronomy). 

Integration and interdisciplinary connections. Modern views on natural Sciences. The essence and importance of natural 

Sciences in the knowledge of the nature of the Earth. 

Recommended reading: 

Basic: 

 1. The concept of modern science: the textbook / under the editorship of S. A. Lebedev.- Moscow: Yurayt, 2011.- 358s. 

2. Abdymanapov, B. S. Natural Sciences [Text] : method. guide for teachers of General education. SHK. / B. S. 

Abdymanapov, A. V. Prosepine, L. M. Fokina.- Almaty: Atamura, 2015.- 88 p. 

3. Danilova, V. S. Basic concepts of modern natural science: Studies. manual for universities / V. S. Danilova, N. N. 

Tanners.- M.: Aspect-Press, 2011.- 256 p.: Il. 

4. Asarova M. A. Ecologially-geographicaly belingardi negadon : excellent Ali.- Almaty: Kazakh University, 2015.-302 

Beth.-2 EQ 

5. Abisheva T. O. Biogeography negadon : owly / T. O. Abishev. - Almaty: TechSmith, 2018. - 284 Beth. - 15 copies. 

6. Biogeography : owly / Shildebaev J. B., A. M. Sergeev, A. M. Temirov, R. I. Izimova.- Almaty: Dauir, 2012.-368 

Beth.-50 EQ 

7. Tuleubaev J. S. Garcillano negadon : excellent Ali.- Almaty: Nur Print, 2016.-234 Beth.-15 EXS 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

География населения с основами демографии 

Код дисциплины GNOD-3203 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель -  формирование системного представления о географии населения мира. 

Пререквизиты: Общее землеведение, Введение в экономическую и социальную географию,  школьный курс 

экономической  и социальной географии мира. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. 

Компетенции: A знание и понимание – знать общие теоретические вопросы и особенности воспроизводства населения 

мира, проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

B применение знаний и пониманий - составлять географический анализ объектов, явлений и процессов на основе 

литературных, статистических и картографических источников. 

C вынесение (составление) суждений - уметь выделять социально-демографические особенности территорий, 

ориентировать студентов для реализации экономических и социальных программ развития, формировать 

патриотические гражданские позиции студентов. 

D коммуникативные навыки - использовать полученные знания на практике. 

E учебные навыки - иметь навыки работы с картами и статистическими источниками. 

Содержание курса/дисциплины- По данной дисциплине предполагается изучение двух модулей, составляющая два 

блока курса «География с основами демографии и этнографии». В первом модуле изучается общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения мира. Во втором модуле изучаются вопросы  этносоциального 

характера, проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Дүйсебаева К.Ж., Ақашева Ә.С. Қызмет көрсету саласының географиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-98 бет.-20 экз 

2. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2016. - 392 бет-25 экз 

Дополнительная: 

1. Мироненко Н.С. Демографический кризис в странах Европы: причины и последствия // Вестник МГУ – № 6, 2014 

Методы преподавания: проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) занятий с использованием ИКТ 

и других средств. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казхский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Халықтар географиясы демография негіздерімен 

Пәннің коды GNOD-3203 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Бейсембаева Р. С. 

Мақсаты - қалыптастыру туралы жүйелі білім беру географиясының әлем. 

Деректемелері / пререквизиттері: Жалпы жертану, Кіріспе экономикалық және әлеуметтік географиясын, мектеп курсы 

экономикалық және әлеуметтік география. 

Постреквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 

Құзыреті: А білу және түсіну – білу жалпы теориялық мәселелері, ерекшеліктері, халықтың ұдайы бейбітшілік 

мәселелері, еңбек ресурстары және халықтың орналасу ерекшеліктері. 

B білімдерін қолдану және пониманий - құрайтын географиялық талдау объектілердің, құбылыстар мен процестердің 

негізінде әдеби, статистикалық және картографиялық көздері. 



C шығару (құрастыру) пайымдауларды - білу, бөлуге, әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері аумақтарды бағыттау 

үшін студенттер іске асыру экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын қалыптастыруға, патриоттық және 

азаматтық ұстанымын. 

D коммуникативтік дағдылар - алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану. 

E оқу дағдысы - білу карталармен және статистикалық көздері. 

Курстың/пәннің мазмұны - пән Бойынша зерттеу болжанады екі модульді құрайтын екі блок курс "География 

негіздерімен демография және этнография". Бірінші модульде оқытылады жалпы теориялық мәселелері, ерекшеліктері, 

халықтың ұдайы. Екінші модульде оқытылады сұрақтар этносоциального сипаттағы мәселелер, еңбек ресурстары және 

халықтың орналасу ерекшеліктері. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Дүйсебаева К.Ж., Ақашева Ә.С. Қызмет көрсету саласының географиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-98 бет.-20 экз 

2. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2016. - 392 бет-25 экз 

Қосымша: 

1. Мироненко Н.С. Демографиялық дағдарыс Еуропа елдеріндегі: себептері мен салдары // Вестник ММУ – № 6, 2014 

Сабақ беру әдістері: дәріс, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды пайдалана отырып, АКТ және басқа да 

құралдар. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, казхский. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Population geography with basic demography 
Discipline code GNOD-3203 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor R. S. Beisembayev 

The goal is to form a systematic understanding of the geography of the world's population. 

Prerequisites: General earth science, Introduction to economic and social geography, school course of economic and social 

geography of the world. 

Post-requisites: Economic, social and political geography of the world. 

Competencies: a knowledge and understanding – to know the General theoretical issues and features of the reproduction of the 

world's population, the problems of labor and the features of the population. 

B application of knowledge and understanding - to make geographical analysis of objects, phenomena and processes based on 

literary, statistical and cartographic sources. 

C making (drawing up) judgments-to be able to allocate social and demographic features of territories, to Orient students for 

realization of economic and social programs of development, to form Patriotic civil positions of students. 

D communication skills-use the knowledge gained in practice. 

E learning skills - have skills in working with maps and statistical sources. 

Course/discipline content-this course is supposed to study two modules, which make up two blocks of the course "Geography 

with the basics of demography and Ethnography". The first module examines the General theoretical issues and features of the 

reproduction of the world population. The second module examines the issues of ethnic and social character, the problems of 

labor resources and the peculiarities of population placement. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. . Duisebaeva K. Zh., Akasheva Ә.S. Ismet Cretu salasini geografiyasi : excellent Ali.- Almaty: Kazakh University, 2013.-98 

Beth.-20 EXS 

2. Mardanov S. T. Demographically Sayasat : excellent Ali. - Almaty: Evero, 2016. - 392 bet - 25 EXS 

Additional: 

1.Mironenko N. S. Demographic crisis in Europe: causes and consequences / / Bulletin of Moscow state University - № 6, 2014 

Teaching methods: lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazkh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 



discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессионально – ориентированный инностранный язык 

Код дисциплины POIYa-3213 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Забелина Н.Е. 

Цель - подготовка специалистов, владеющих иностранным языком как средством установления личных, научных 

и культурных контактов с носителями языка и, главным образом,  как инструментом налаживания профессионального 

общения для эффективного обмена опытом в будущей практической производственной деятельности. 

- Осуществление устной и письменной коммуникативной деятельности на английском языке в области повседневного 

общения и в области соответствующей специальности. 

- Чтение периодических изданий и литературы по специальности, использование полученной информации как в 

научной работе, так и в дальнейшей практической деятельности. 

- Самостоятельное углубление знаний и совершенствование умений, полученных в вузе. 

За основу ранжирования языковой подготовки и оценки уровневой обученности языкам взята общеизвестная 

уровневая модель Общеевропейских языковых компетенций, интегрированная с  моделью профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам VOLL. В силу того, что в профессиональной подготовке кадров 

особо актуальным являются два других варианта языковых программ, а именно LAP, LSP, следует использовать 

интегрированную  модель из 2-х европейских стандартов, где вторым уровневым стандартом является программа 

профессионального языка VOLL, также представляющая  6-уровневую модель следующим образом для неязыковых 

вузов  - уровени В1, В2 и курс LSP (профессиональная программа). 

Пререквизиты: Знание основных правил и моделей, позволяющих понимать английскую речь: 

-Умение строить понятные высказывания в основных видовременных формах английского языка. 

-Умение работать с англо-русским и русско-английским словарями. 

-Умение прочитать текст и перевести его на русский язык, пользуясь словарем. 

-Умение прочитать текст, понять его общее содержание и ответить на вопросы. 

-Глоссарий.  

Компетенции: 

- Владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной и устной речи на английском языке 

правильно (логически);-быть способным к письменной и устной коммуникации на государственном языке , уметь 

работать с информацией из различных источников, в том числе аутентичных; -уметь практически анализировать логики 

различного рода рассуждений, владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

английском языке ;уметь порождать и редактировать тексты профессионального и социально значимого.  

 -быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

-используя полученные знания по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в 

различных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

-грамматический и лексический минимум, чтобы научиться понимать  

-взаимосвязи между отдельными элементами предложения; 

должен уметь: 

-излагать свои мысли и высказываться на английском языке соответственно речевым нормам языка, поддерживать 

беседу в объеме изученной тематики; 

-читать тексты по специальности со словарем и суметь изложить содержание прочитанного текста в форме письменного 

перевода на родной язык (объем 1000-1200 печатных знаков, время выполнения – 45 минут); 

 -узнавать в тексте грамматические категории, входящие в состав минимума, выполнять с ними несложные операции и 

достигнуть их соотношения с соответствующими языковыми явлениями в русском языке с целью проникновения в 

смысловое содержание предложения. 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Знание английского языка используется во всех профилирующих дисциплинах данной специальности, т.к. вузовский 

курс английского языка носит профессионально-ориентированный характер. Это дает возможность использовать его в 

любой области профессиональной деятельности – научной и информационной. 



English language and its place in the world. The Germanic influence. The French influence. Modern English. Geography 

and nature, state organizations, traditions and     holidays of the UK. Geography, nature, state organizations, traditions and 

holidays of the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Australia, New-Zealand, 

their geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers and magazines. Television and radio 

stations. Computers. Travel and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by plane. Travelling by boat. Travel 

tips. Tourism and service. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1 Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York 

: Springer, 2014.- 214 p.1 

2. Мунатаева, Э. М. Учебное пособие для историков и географов [Текст]  : курс английского языка / Э. М. Мунатаева, Г. 

А. Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 2014. - 220 с. 30 

3.   Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015 

Дополнительная: 

4. Г.О. Хан «Professional English for Informatics’  Students, Unit 1,2, ЭУИ, ВКГУ, 2011. 

5 Д.А. Исанова, «Сборник тестовых заданий», ЭУИ, ВКГУ. 

6 Н.М. Карачарова, А.А. Масленниковаи др., « Английский язык» учебник для гуманитарных факультетов, Санкт-

Петербург, 1999. 

7. Апалькова Г.А., Артеменко Т.С.,  Исанова Д.А., Лысакова Г.Г., Ушакова Е.Б.,Хан Г.О., Щербик А.С.Английский 

язык: методические указания для студентов заочного отделения неязыковых специальностей., Усть-Каменогорск, 

ВКГУ, 2013 г. – 146 с.  

8. Апалькова Г.А., Артеменко Т.С., Выхлянская О.А., Исанова Д.А., Лысакова Г.Г., Матиева М.З., Мурсалимова Л.Т, 

Сайлаубаева А.Ж., Степанова В.Е., Торгаева Р.К., Ушакова Е.Б., Щербик А.С.  Английский язык: методические 

указания. Усть-Каменогорск, ВКГУ, 2013 г. – 146 с. 

9.  Артеменко Т.С., Апалькова Г.А.,  Степанова В.Е., Выхлянская О.А., Сайлаубаева А.Ж., Мурсалимова Л.Т. 

Английский язык. Вводный курс: методические указания.  ВКГУ, 2013. – 65 с. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Кәсіби – бағытталған инностранный язык 

Пәннің коды POIYa-3213 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Забелина Н.Е. 

Мақсаты - мамандарды дайындау меңгерген шет тілін құралы ретінде оның жеке, ғылыми және мәдени байланыстар-

ағылшын тілі ана тілі және, ең бастысы, қалай жолға қою құралы кәсіптік қарым-қатынас үшін тиімді тәжірибе алмасу, 

болашақ өндірістік қызмет. 

- Ауызша және жазбаша коммуникативтік қызмет саласындағы ағылшын тілінде күнделікті қарым-қатынас және тиісті 

мамандығы. 

- Мерзімдік басылымдарды оқу және әдебиеті " мамандығы бойынша, алынған ақпаратты пайдалануға да ғылыми 

жұмыс және одан әрі оқыту. 

- Өз бетінше білімдерін және біліктерін жетілдіру, жоғары оқу орнында алған. 

Негізін саралау тілдік дайындау және бағалау деңгейлік оқыту тілдерді алынды общеизвестная деңгейлік моделі жалпы 

еуропалық тілдік құзыреттілік кіріктірілген моделімен кәсіби-бағытталған шетел тілдерін оқыту VOLL. Сонымен қатар, 

кәсіби кадрлар даярлау аса өзекті болып табылады басқа екі нұсқаның тілдік бағдарламалар, атап айтқанда, LAP, LSP 

пайдалану керек интеграцияланған модель, 2-ші еуропалық стандарттар, онда екінші деңгейлік стандарт болып 

табылады бағдарламасы кәсіби тілді VOLL, сондай-ақ білдіретін 6-деңгейлік моделі келесі түрде тілдік емес жоо - 

уровени В1, В2 және курс LSP (кәсіби бағдарлама). 

Пререквизиттер: негізгі ережелер мен модельдерін түсіну ағылшын тілі сөйлеу: 

-Құра білу түсінікті сөздері негізгі видовременных нысандарда ағылшын тілі. 

-Жұмыс істей білу ағылшын-орыс және орыс-ағылшын сөздіктермен. 

-Білу мәтінді оқып, оны орыс тіліне пайдалана отырып, сөздік. 

-Білу мәтінді оқып, түсіну, оның жалпы мазмұны және сұрақтарға жауап беру. 



-Глоссарий.  

Құзыреті: 

- Ойлау мәдениетін меңгеріп, білу, оның жалпы заңдарын білу жазбаша және ауызша ағылшын тілінде дұрыс 

(қисынды);-қабілетті болуы, жазбаша және ауызша коммуникация , мемлекеттік тілде жұмыс істей ақпарат әр түрлі 

көздерден, оның ішінде түпнұсқа; -білу іс жүзінде талдау, логика, әр түрлі ойлау, талдау дағдылары және көпшілік 

алдында сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас жүргізу және полемики ағылшын тілінде ;меңгеруі керек порождать мәтіндерді 

редакциялау және кәсіптік және әлеуметтік маңызды.  

 -объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

-алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

білуге тиіс: 

-грамматикалық және лексикалық минимум, үйрену түсіну  

-арасындағы өзара байланысты жекелеген элементтері ұсыныстар; 

білуі керек: 

-өз ойын жеткізе және ойын жеткізуге, ағылшын тілінде тиісінше сөйлеу нормаларына тілін қолдап, сұхбат көлемде 

зерделенген тақырыптың; 

-оқу мәтіндері, мамандық бойынша сөздікпен және айта - мазмұны оқылған мәтіннің жазбаша аудармасын ана тілі 

(көлемі 1000-1200 баспа таңбасы, орындау уақыты – 45 минут); 

-білуге, мәтіндегі грамматикалық категориялары құрамына кіретін минимум орындауға және олармен қиын емес 

операцияларды және қол жеткізу, олардың арақатынасын тиісті тілдік құбылыстармен орыс тілінде мақсатында ену 

мағыналық мазмұны ұсыныстар. 

Курстың пәннің Мазмұны: "қазақ тілі негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді қалыптастыру және 

дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және культуроведческой өткізді. 

Ағылшын тілін білу пайдаланылады барлық профильдік пәндер осы мамандық, т. к. жоғары оқу орнында ағылшын тілін 

сипатқа кәсіби-бағытталған сипатта болады. Бұл пайдалануға мүмкіндік береді оның кез келген кәсіби қызмет 

саласында – ғылыми және ақпараттық. 

English language and its place in the world. The Germanic influence. The French influence. Modern English. Geography and 

nature, state organizations, traditions and holidays of the UK. Geography, nature, state organizations, traditions and holidays of 

the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Australia, New-Zealand, their 

geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers and magazines. Television and radio stations. 

Computers. Travel and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by plane. Travelling by boat. Travel tips. 

Tourism and service. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York 

: Springer, 2014.- 214 p.1 

2 / М. Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. . [Мәтін]: ағылшын тілі курсы - Алматы : Эверо, 2014. - 220 б. 30 

3. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015 

Қосымша: 

4. Raymond Murphy. English Grammar in Use for intermediate students: A self study reference and practice book for 

intermediate students. Cambridge University Press. – 327 с. 

5. Lucy Taylor. International Express. Pre-Intermediate: Student ' s Book, Oxford University Press. – 139 с. 

6. Mike Macfarlane. International Express. Pre-Intermediate: Work Book, Oxford University Press. – 96 с. 

8. П. В. Косович Пособие, ағылшын тілі жоғары сынып оқушылары мен студенттер. Поговорим о., Астана - Санкт-

Петербург, 2012.- 134с. 

7. Кузьмин А. В. Learn English, teach English. СПб, 2013. – 175 с. 

8. Апалькова Г. А., Артеменко Т. Б., Исанова Д. А., Лысакова ж. Ж., Ушакова Е. Б., Хан Г. О., Щербик А. С. Ағылшын 

тілі: әдістемелік нұсқаулар сырттай оқу бөлімі студенттеріне арналған тілдік емес мамандықтар., Өскемен, ШҚМУ, 

2013 ж. – 146 с.  

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс,қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Professionally – oriented foreign language 

Poiya discipline code-3213 

Type of DB discipline 



Level of course/discipline OK 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of loans 3 

F. I. about lecturer / Professor Zabelin N. E. 

The goal is to train specialists who speak a foreign language as a means of establishing personal, scientific and cultural contacts 

with native speakers and, mainly, as a tool for establishing professional communication for the effective exchange of experience 

in future practical work. 

- Implementation of oral and written communication activities in English in the field of daily communication and in the field of 

relevant specialty. 

- Reading periodicals and literature on the specialty, the use of the information obtained in scientific work and in further 

practice. 

- Self-deepening of knowledge and improvement of skills acquired at the University. 

The well-known level model of Common European language competences integrated with the model of professionally-oriented 

foreign language teaching VOLL is taken as a basis for the ranking of language training and assessment of the level of language 

training. Due to the fact that two other variants of language programs, namely LAP, LSP, are particularly relevant in 

professional training, an integrated model of 2 European standards should be used, where the second level standard is the 

program of professional language VOLL, also representing a 6-level model as follows for non-language universities - level B1, 

B2 and LSP course (professional program). 

Prerequisites: Knowledge of the basic rules and models to understand English speech: 

- The ability to build clear statements in the main forms of modern English. 

- Ability to work with English-Russian and Russian-English dictionaries. 

- Ability to read the text and translate it into Russian using a dictionary. 

- Ability to read the text, understand its General content and answer questions. 

-Glossary.  

Competences: 

 It is to possess culture of thinking, know its General laws, to be able in writing and speaking English correctly (logically);-to be 

able to written and oral communication in the state language , to be able to work with information from a variety of sources,  

including authentic; -be able to analyze the logic of different kinds of reasoning skills are public speaking, argumentation, 

discussion and debate in English ;to be able to create and edit texts of professional and socially significant.  

 - to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

- using the acquired knowledge of professional Kazakh language, to be able to adequately navigate in different situations. 

As a result of studying the discipline student  

must know.: 

- grammatical and lexical minimum to learn to understand  

- relationship between the individual elements of the proposal; 

must be able: 

- Express your thoughts and speak in English according to the speech standards of the language, to support the conversation in 

the volume of the studied subjects; 

- read texts in the specialty with a dictionary and be able to present the content of the read text in the form of a written translation 

into the native language (volume of 1000-1200 printed characters, execution time-45 minutes); 

 - to learn in the text the grammatical categories that are part of the minimum, to perform simple operations with them and to 

achieve their relationship with the relevant language phenomena in the Russian language in order to penetrate into the semantic 

content of the sentence. 

The content of the course of discipline: the Content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the 

educational process to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of 

competence-based approach, which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Knowledge of the English language is used in all major disciplines of the specialty, as the University course of the English 

language is professionally-oriented. This makes it possible to use it in any field of professional activity – scientific and 

information. 

English language and its place in the world. The German influence. The French influence. Modern English. Geography and 

nature, state organizations, traditions and holidays of the UK. Geography, nature, state organizations, traditions and holidays of 

the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Australia, New-Zealand, their 

geography and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers and magazines. Television and radio stations. 

Computers. Travel and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by plane. Travelling by boat. Travel tips. 

Tourism and service. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York 

: Springer, 2014.- 214 p.1 



2. Manaeva, E. M. study guide for historians and geographers [Text] : English course / by E. M. Burataeva, G. A. Turuntaevo. - 

Almaty: Evero, 2014. - 220 p. 30 

3.   Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2015 

Additional: 

4. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: a self study reference and practice book for elementary students of English. 

Cambridge University Press. - 262 p. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use for intermediate students: a self study reference and practice book for 

intermediate students. Cambridge University Press. - 327 p. 

6. Liz Taylor. International Express. Pre-Intermediate: Student's Book, Oxford University Press. - 139 p. 

7. Mike Macfarlane. International Express. Pre-Intermediate: Work Book, Oxford University Press. - 96 p. 

8. Kosović, P. V. Handbook of English for pupils of senior classes and students. Let's talk about Kazakhstan., Astana-St. 

Petersburg, 2012.- 134s. 

9. Kuzmin A.V. Learn English, teach English. St. Petersburg, 2013. - 175 p. 

Introductory course: guidelines.  EKSU, 2013. - 65 p. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

География ВКО 

Код дисциплины GVKO-3304 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Салыкбаева Г.М., Женсикбаева Н.Ж. 

 

Целью курса является формирование знаний об особенностях природного и хозяйственного комплекса ВКО, 

о природно-ресурсном потенциале, населении,  территориальной организации производительных сил. 

Содержание курса включает  следующие разделы: Изучается роль и место области в экономике Казахстана, 

природно-ресурсный потенциал, административно-территориальное деление, демографический потенциал и его 

проблемы. В курсе рассматривается структура и география отраслей ВКО,  экономические связи и экологические 

проблемы. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать  особенности развития  природного комплекса, природные условия и ресурсы, население, хозяйство 

ВКО; 

- уметь составлять характеристику физико-географических и экономико-географических объектов; работать с 

тематическими картами; различать географическую терминологию;  

- владеть навыками сбора и обработки географической информации. 

Компетенции знание и понимание:  знать историю исследования территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, почвенно-растительного покрова, животного мира, природные зоны, 

природно-ресурсный потенциал, население и особенности экономического развития Республики Казахстан и Восточно-

Казахстанской области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять физико-географическую и экономико-географическую 

характеристику территории, применять знания по общегеографическим дисциплинам  при изучении географии 

Казахстана и ВКО, находить связи между географическими процессами в Казахстане и ВКО; уметь адаптировать знания 

по школьным программам в рамках обновления содержания среднего образования. 

выражение суждений:  анализировать различный статистический материал и давать прогноз сложившейся ситуации на 

конкретной территории.  Уметь выделять экономико-географические особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для реализации экономических и социальных программ развития. 

коммуникативные способности: Привлекать внимание общественности к экологическим, экономическим и 

социальным проблемам Казахстана и Восточного Казахстана, уметь отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с контурными картами, картами атласа, настенными картами и 

статистическими источниками. 

Рекомендуемая литература: 

1. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана [Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, 

Ю. К. Зинченко ; М-во образования и науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское географическое общество" ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : цв.ил. 1 



2. Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 бет.-3 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

 

ШҚО  географиясы 

Пәннің коды GVKO-3304 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Салықбаева Г. М., Женсикбаева Н.Ж.  

Мақсаты Шығыс Қазақстан облысының табиғи және шаруашылық кешендерінің ерекшеліктері, табиғи-

ресурстық әлеуеті, халқы, өндіргіш күштердің аймақтық ұйымдастырылуы  туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: облыстың  Қазақстан экономикасындағы рөлі мен орны, 

ресурстық әлуетін, әкімшілік-аумақтық бөлінуін, демографиялық әлуетін және оның мәселелерін зерттейді. Курста 

Шығыс Қазақстан облысының салалары географиясы мен құрылымы, экономикалық байланыстары мен экологиялық 

мәселелері қарастырылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студент білу қажет: 

- табиғи кешендердің даму заңдылықтарын білу, табиғи кешендер және ресурстар, халқы, Шығыс Қазақстан 

облысының шаруашылығы; 

Географиялық нысандардың физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық сипаттамаларын 

жасай білу; тақырыптық  карталармен жұмыс істей білуді; географиялық терминологияны ажырату. 

- географиялық ақрараптты жинай және өңдей білу. 

Пәннің құзыреттілігі білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің ерекшеліктерін, табиғи 

аймақтарды, табиғи-ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық сипаттамасын 

жасай білу, Қазақстан мен ШҚО географиясын оқу кезінде жалпы географиялық пәндер бойынша білімді қолдана білу, 

Қазақстан мен ШҚО географиялық үрдістері арасында байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға болжам беру. 

Қазақстан мен ШҚО дамуының экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, еліміздің жетістіктерін көрсете білу, 

студенттерді экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс Қазақстанның экологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

мәселелеріне қоғамның назарын аудару, теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас карталарымен, қабырға карталарымен және статистикалық көздермен 

жұмыс істеу дағдысы болу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана [Текст] : учеб. оқу құралы / А. В. Егорина, Е. 

С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; ҚР Білім және ғылым министрі ; Өскемен қаласындағы "Қазақ Географиялық Қоғамы" ф-

л ; ШҚМУ. С. Аманжолов. - Изд. - Өскемен : Шығыс полиграф, 2017. - 210 б.: цв.әл. 1 

2. Шығыс қазақстан облысы : энциклопедия / ред.Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 

бет.-3 дана 

 

Geography of the East Kazakhstan region 

Code of discipline GVKO-3304 

Type of discipline PD 

Course/discipline level KV 

Year of study 3 year 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Salykbaeva G.M., Zhensikbaeva N.Zh 



The aim of course is forming of knowledge about the features of natural and economic complex of East Kazakhstan Region, 

about naturally-resource potential, population,  territorial organization of productive forces. 

The disciplinestudies the roleand place ofthe regionin the Kazakh economy, natural-resource potential,  the 

administrative-territorial division, the demographic potential and itsproblems. The coursecovers the structureandgeographyof 

industriesof EKR, economic relations and environmental problems. 

As a result of study of course a student must: 

- to know  the features of development  of natural complex, environmental conditions and resources, population, 

economy of EKR; 

- able to make description of phi geographical and economical geographical objects; to work with thematic maps; 

to distinguish geographical terminology;  

- to own skills of collection and treatment of geographical information. 

The competenses of discipline are related to forming of geographical knowledge about the features of natural and 

socio-economic complex of East Kazakhstan Region, by ability to make the geographical analysis of objects, phenomena and 

processes, development of skills of work with maps and statistical sources, use of different geographical methods. 

Recommended reading: 

1. Egorina, A.V. Physical geography of East Kazakhstan [Text]: studies. manual / A.V. Egorina, E. S. Zinchenko, Yu. K. 

Zinchenko; M - in education and science of Kazakhstan; Ust-Kamenogorsk f-l "Kazakh geographical society"; EKSU. S. 

Amanzholova. - Ed. 3rd, pererab. I DOP. - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2017. - 210 p.: CV.slime. One 

2. Shygys Kazakhstan Oblysy: encyclopedia / ed. Zhakyp. - Almaty: Kazakh encyclopedias, 2014. - 848 bet.3 piece 

 

Экономическая и социальная география Казахстана  

Код дисциплины ESGK-3305 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Салыкбаева Г.М., Женсикбаева Н.Ж.  

Цель -  формирование знаний о взаимозависимых составляющих экономики, условиях их возникновения, развития и 

внедрения в единый  хозяйственный механизм;  формирование умений составлять географический анализ объектов, 

явлений и процессов на основе литературных, статистических и картографических источников.   

Пререквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира, Введение в экономическую и 

социальную географию, Технико-экономические основы поизводства, история Казахстана, физическая география 

Казахстана, экология. Студентам необходимы знания по картографии, умение обрабатывать статистический материал, 

представлять их графически в виде графиков, диаграмм, картограмм.  

Постреквизиты: География современного мира, природопользование. 

Компетенции: знание и понимание:  знать историю исследования территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, почвенно-растительного покрова, животного мира, природные зоны, 

природно-ресурсный потенциал, население и особенности экономического развития Республики Казахстан и Восточно-

Казахстанской области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять физико-географическую и экономико-географическую 

характеристику территории, применять знания по общегеографическим дисциплинам  при изучении географии 

Казахстана и ВКО, находить связи между географическими процессами в Казахстане и ВКО; уметь адаптировать знания 

по школьным программам в рамках обновления содержания среднего образования. 

выражение суждений:  анализировать различный статистический материал и давать прогноз сложившейся ситуации на 

конкретной территории.  Уметь выделять экономико-географические особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для реализации экономических и социальных программ развития. 

коммуникативные способности: Привлекать внимание общественности к экологическим, экономическим и 

социальным проблемам Казахстана и Восточного Казахстана, уметь отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с контурными картами, картами атласа, настенными картами и 

статистическими источниками. 

Содержание курса/дисциплины- изучение особенностей становления и развития экономики Казахстана, ее зависимости 

от природно-ресурсного потенциала, исторических условий, социально-демографической структуры;  особенности 

развития экономики Казахстана в условиях рыночной экономики; место Казахстана в СНГ и мире; экономико-

географическое положение республики; природные условия и ресурсы; население и трудовые ресурсы; отраслевой 

состав хозяйства и их характеристики; экономические связи со странами мира; интеграционные процессы; принципы 

экономико-географического районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные 

характеристики; экономико-географическую терминологию и номенклатуру; экологические проблемы республики. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная география Республики Казахстан : учебно-метод. пособие / К. Д. 

Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : Казак университет, 2014.- 136 с. 9 



2. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира : учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015.- 213 с. 3 

3. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана [Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, 

Ю. К. Зинченко ; М-во образования и науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское географическое общество" ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : цв.ил. 1 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы  

Пәннің коды ESGK-3305 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Салықбаева Г. М. 

Мақсаты - қалыптастыру туралы білімді құрайтын өзара тәуелді экономика жағдайында олардың туындау, даму және 

енгізу, бірыңғай шаруашылық механизмін қалыптастыру; іскерлікті құрайтын географиялық талдау объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің негізінде әдеби, статистикалық және картографиялық көздері.  

Пререквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Кіріспе экономикалық және әлеуметтік 

географиясын, Техникалық-экономикалық негіздері поизводства, Қазақстан тарихы, Қазақстанның физикалық 

географиясы, экология. Студенттерге қажетті білім картография білу, өңдеуге статистикалық материал ұсынуға, оларды 

графикалық түрде кестелер, диаграммалар, картограммалар.  

Постреквизиттер: қазіргі дүние Географиясы, табиғат. 

Құзыреті:  

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, тектоникалық және геологиялық құрылымның, орографияның, климаттың, 

судың, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-ресурстық 

әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының экономикалық дамуының ерекшеліктері мен 

халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық сипаттамасын 

жасай білу, Қазақстан мен ШҚО географиясын оқу кезінде жалпы географиялық пәндер бойынша білімді қолдана білу, 

Қазақстан мен ШҚО географиялық үрдістері арасында байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға болжам беру. 

Қазақстан мен ШҚО дамуының экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, еліміздің жетістіктерін көрсете білу, 

студенттерді экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс Қазақстанның экологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

мәселелеріне қоғамның назарын аудару, теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас карталарымен, қабырға карталарымен және статистикалық көздермен 

жұмыс істеу дағдысы болу. 

 Ұсынылатын әдебиет: 

1. Дүйсебаева К. Д. Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы: оқу-әдістемелік құрал. 

пособие / К. Д. Дүйсебаева, А. С. Ақашева.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.- 136 б. 9 

2. Жауап: Н әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясы : оқу-әдіс. оқу құралы / Б. С. Керімбай, Н. Н. 

Керімбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 213 б. 3 

3. Егорина, А. В. Физическая география Восточного Казахстана [Текст] : учеб. оқу құралы / А. В. Егорина, Е. С. 

Зинченко, Ю. К. Зинченко ; ҚР Білім және ғылым министрі ; Өскемен қаласындағы "Қазақ Географиялық Қоғамы" ф-л ; 

ШҚМУ. С. Аманжолов. - Изд. - Өскемен : Шығыс полиграф, 2017. - 210 б.: цв.әл. 1 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 



танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Economic and social geography of Kazakhstan  

Course code ESGK-3305 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Salykbaeva G. M. 

The purpose-the formation of knowledge about the interdependent components of the economy, the conditions of their 

occurrence, development and implementation in a single economic mechanism; the formation of skills to make a geographical 

analysis of objects, phenomena and processes based on literary, statistical and cartographic sources.   

Prerequisites: Economic, social and political geography of the world, Introduction to economic and social geography, Technical 

and economic basis of production, history of Kazakhstan, physical geography of Kazakhstan, ecology. Students need knowledge 

of cartography, the ability to process statistical material, to present them graphically in the form of graphs, charts, cartograms.  

Post-requisites: the Geography of the modern world, management of natural resources. 

Competences:  

knowledge and understanding: to know the history of the study area, especially the tectonic and geological structure, 

orography, climate, water, soil and vegetation cover, wildlife, natural areas, natural resource potential, population and features of 

economic development of the Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able to make physical-geographical and economic-geographical 

characteristics of the territory, to apply knowledge of General geographical disciplines in the study of geography of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, to find connections between geographical processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; to 

be able to adapt knowledge on school programs in the framework of updating the content of secondary education. 

expression of judgments: analyze various statistical material and give a forecast of the situation in a particular area. To be able 

to allocate economic and geographical features of development of Kazakhstan and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to environmental, economic and social problems of Kazakhstan and East 

Kazakhstan, to be able to defend their point of view on the basis of theoretical knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas maps, wall maps, and statistical sources. 

The course content/discipline - the study of peculiarities of formation and development of Kazakhstan's economy, its 

dependence on natural-resource potential, historical conditions, socio-demographic structure; peculiarities of development of 

economy of Kazakhstan in conditions of market economy; the place of Kazakhstan in the CIS and the world; economic and 

geographical situation of the Republic; natural conditions and resources; population and labor resources; sectoral composition of 

the economy and their characteristics; economic relations with the countries of the world; integration processes; principles of 

economic-geographical zoning; economic and geographical areas (regions) and their main characteristics; economic and 

geographical terminology and nomenclature; environmental problems of the Republic. 

Recommended reading: 

1. Duisebaeva K. D. Economic and social geography of the Republic of Kazakhstan : teaching method. manual / K. D. 

Duisebaeva, A. S. Akasheva.- Almaty: Kazak University, 2014.- 136 p. 9. 

2. Kerimbay N. H Economic and social geography of the world: educational method. manual / B. S. Kerimbay, N. N. 

Kerimbay.- Almaty: Kazak University, 2015.- 213 p. 3 .  

3. Egorina, A.V. Physical geography of East Kazakhstan [Text]: studies. manual / A.V. Egorina, E. S. Zinchenko, Yu. K. 

Zinchenko; M - in education and science of Kazakhstan; Ust-Kamenogorsk f-l "Kazakh geographical society"; EKSU. S. 

Amanzholova. - Ed. 3rd, pererab. I DOP. - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2017. - 210 p.: CV.slime. One 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Физическая география Казахстана  
Код дисциплины FGK-3306 

Тип дисциплиныПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Самарханов Т.Н.. Айткожина С.К. 



Цель -  ознакомление студентов с особенностями природы Казахстана и основными закономерностями её 

формирования; историей изучения природы республики, особенностями компонентов природы территории, физико-

географическими странами и областями, принципами физико-географического районирования; привить способность к 

самостоятельному поиску и получению знаний; привить у студентов любовь к природе родного края и бережному 

отношению к ней.  

Пререквизиты: Общее землеведение, Физическая география материков и океанов, География почв, Геология, 

Геоморфология, Естесвознание Картография с основами топографии, Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование, Общая гидрология 

Постреквизиты:Экономическая и социальная география Республики Казахстан. 

Компетенции:  

знание и понимание:  знать историю исследования территории, особенности тектонического и геологического 

строения, орографии, климата, вод, почвенно-растительного покрова, животного мира, природные зоны, природно-

ресурсный потенциал, население и особенности экономического развития Республики Казахстан и Восточно-

Казахстанской области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять физико-географическую и экономико-географическую 

характеристику территории, применять знания по общегеографическим дисциплинам  при изучении географии 

Казахстана и ВКО, находить связи между географическими процессами в Казахстане и ВКО; уметь адаптировать знания 

по школьным программам в рамках обновления содержания среднего образования. 

выражение суждений:  анализировать различный статистический материал и давать прогноз сложившейся ситуации на 

конкретной территории.  Уметь выделять экономико-географические особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для реализации экономических и социальных программ развития. 

коммуникативные способности: Привлекать внимание общественности к экологическим, экономическим и 

социальным проблемам Казахстана и Восточного Казахстана, уметь отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с контурными картами, картами атласа, настенными картами и 

статистическими источниками. 

Содержание курса/дисциплины- История исследования природы  территории Казахстана. Основные этапы формирования 

территории Казахстана. Этапы орогенеза. Рельефообразующие факторы. Типы рельефа.  

Климат и климатообразующие факторы. Основные черты климата Казахстана. Климатическое районирование.  Внутренние  

воды Казахстана. Реки. Озера. Ледники. Подземные воды. Хозяйственное значение внутренних вод Казахстана и  их 

экологическое состояние. Почвы Казахстана. Охрана почв. Растительность Казахстана. Закономерности распространения 

растительности. Охрана эндемичных и лекарственных видов растений. Животный мир. Охрана животных.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. .Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық географиясы : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-540 бет.-15 экз 

2. Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық географиясы : оқулық.- Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ Ұлағат, 2013.-328 

бет.-16 экз 

3. Бірмағамбетов Ә. Қазақстанның физикалық географиясы : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2016.-158 бет.-15 экз. 

4. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014.- 328 с. 25 

5. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине «Физическая география Казахстана» : учеб. пособие к пркт. занятиям / Ж. 

М. Дюсупова, Д. С. Жилкишинова ; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 132 с.9 

6. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира : учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015.- 213 с. 3 

7. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан [Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск : 

КАСУ, 2013. - 264 с. : ил. 1 

8. Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 бет 

9.Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу құралы / Ә. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы : Абай 

атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013. - 78 бет.-5 экз 

10 Казахстан и страны мира[Текст] : [книга-альбом] / сост.: Н. Б. Ермекбаев, Г. Т. Койшыбаев, К. К. Лама Шариф.- 

Алматы: Ґнер, 2016.- 256 с. 

Интернет-источники 

Фотографии и видеофильмы 

Географические карты и атласы 

Раздаточный дидактический материал 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 



положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Қазақстанның физикалық географиясы  

Пәннің коды FGK-3306 

Түрі дисциплиныПД 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Самарханов Т. Н. 

Мақсаты - студенттерді таныстыру ерекшеліктерімен, табиғат және негізгі заңдылығымен оны қалыптастыру; тарихын 

зерттеу қазақстан республикасының табиғат ерекшеліктерімен компоненттерін табиғат аумағын физикалық-

географиялық елдер мен облыстары, принциптері физикалық-географиялық аудандастыру; оқушылардың қабілеті, өз 

бетінше ізденуге және білім алуға; студенттерде табиғатқа деген сүйіспеншілік, туған өлке және ұқыпты қарау.  

Деректемелері / пререквизиттері: Жалпы жертану, материктер мен мұхиттардың Физикалық географиясы, топырақ 

Географиясы, Геология, Геоморфология, Естесвознание Картография топография негіздері, Ландшафттану және 

физикалық-географиялық аудандастыру, Жалпы гидрология 

Постреквизиттер:Экономикалық және әлеуметтік географиясы, Қазақстан Республикасы. 

Құзыреті:  

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, тектоникалық және геологиялық құрылымның, орографияның, климаттың, 

судың, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-ресурстық 

әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облысының экономикалық дамуының ерекшеліктері мен 

халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық сипаттамасын 

жасай білу, Қазақстан мен ШҚО географиясын оқу кезінде жалпы географиялық пәндер бойынша білімді қолдана білу, 

Қазақстан мен ШҚО географиялық үрдістері арасында байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға болжам беру. 

Қазақстан мен ШҚО дамуының экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, еліміздің жетістіктерін көрсете білу, 

студенттерді экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс Қазақстанның экологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

мәселелеріне қоғамның назарын аудару, теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас карталарымен, қабырға карталарымен және статистикалық көздермен 

жұмыс істеу дағдысы болу. 

Курстың/пәннің мазмұны - Қазақстан аумағы табиғатын зерттеудің Тарихы. Қазақстан аумағының негізгі қалыптасу 

кезеңдері. Орогенез кезеңдері. Жер бедерін қалыптастырушы факторлар. Жер бедерінің түрлері.  

Климат және Климат құраушы факторлар. Климатының басты белгілері. Климаттық аудандастыру. Қазақстанның ішкі 

сулары. Өзені. Көлдер. Мұздықтар. Жер асты сулары. Қазақстанның ішкі суларының шаруашылық маңызы 

экологиялық жағдайы. Топырақ Қорғау. Топырақты қорғау. Қазақстан Өсімдіктері. Өсімдік жамылығысының таралу 

заңдылықтары. Эндемик және дәрілік өсімдік түрлерін қорғау. Жануарлар әлемі. Жануарларды қорғау.  

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиеттер: 

1. А. Бейсенова С. Қазақстанның физикалық географиясы: оқулық.- Алматы : ҚР ЖОО ассоциациясы, 2014.- 540 бет.-15 

дана 

2. А. Бейсенова С. Қазақстанның физикалық географиясы: оқулық.- Алматы: абай атындағы Қазұпу. Абай, 2013.- 320 

бет.-16 дана 

3. С. Бірмағамбетов Қазақстанның физикалық географиясы : оқу құралы.- Алматы :, 2016.-158 бет.- 15 дана. 

4. К. М. Джаналеева Физикалық-географиялық аудандастыру Қазақстан Республикасы: учеб.пособие. оқу құралы / К. 

М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 2014.- 328 б. 25 

5. Мағлұмат "Қазақстанның физикалық географиясы" пәні бойынша профессор М. Практикум: оқу. жәрдемақы пркт. 

сабақ / Ж. М. Тел.: + 7 (727) 277-79-99 С. Жилкишинова ; ҚР Білім және ғылым министрі.- Өскемен : Берел, 2016.- 132 с. 
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6. Қостанай Қ., Өнеркәсіптік, 41. Н әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясы: оқу-әдіс. оқу құралы / С. С. 

Қостанай, Ул. Свинцова, 15 Өнеркәсіптік, 41. М. П. - М.: Изд-во Каз.ССР.- Алматы: Казань университеті, 2015.- 213 б. 3 

7. Географиялық энциклопедия. Шығыс Қазақстан [Мәтін] / гл.ред. Е. А. Мәмбетқазиев]. - Өскемен : ҚАЕУ, 2013. - 264 

Б. Ил. Бір 

8. Шығыс қазақстан облысы : энциклопедия.  Әуевокзалдың, шығармашылық қызметін танытуға тақырыбы-өзара іс-

қимыл және еуразиялық кеңістікте. - 848 бет. 

9.Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы: оқу құралы / А. С. Бейсенова [и т. б. - М.: Наука, 1978. - 

Алматы: "Ұлағат" баспасы. Абай, 2013. - М.: Жоғары мектеп, 1974.- 5 дана 

10 Қазақстан және әлем елдері[Мәтін] : [ 



Нормативтік әдебиет 

 (пәннің ерекшелігіне сәйкес) 

Интернет-көздері 

Фотосуреттер мен бейнефильмдер 

Географиялық карталар мен атластар 

Үлестірмелі дидактикалық материал 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

 

Physical geography of Kazakhstan  

Discipline code FGK-3306 

Type of discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Samerkhanov tn. 

The purpose-to familiarize students with the peculiarities of the nature of Kazakhstan and the basic laws of its formation, the 

history of the study of the nature of the Republic, the features of the components of the nature of the territory, physical and 

geographical countries and regions, the principles of physical and geographical zoning, to instill the ability to independently 

search and obtain knowledge, to instill in students a love for the nature of their native land and respect for it.  

Prerequisites: General earth science, Physical geography of continents and oceans, soil Geography, Geology, Geomorphology, 

natural History Cartography with the basics of topography, landscape And physical-geographical zoning, General hydrology 

Post-requisites: Economic and social geography of the Republic of Kazakhstan. 

Competences:  

knowledge and understanding: to know the history of the study area, especially the tectonic and geological structure, 

orography, climate, water, soil and vegetation cover, wildlife, natural areas, natural resource potential, population and features of 

economic development of the Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able to make physical-geographical and economic-geographical 

characteristics of the territory, to apply knowledge of General geographical disciplines in the study of geography of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, to find connections between geographical processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; to 

be able to adapt knowledge on school programs in the framework of updating the content of secondary education. 

expression of judgments: analyze various statistical material and give a forecast of the situation in a particular area. To be able 

to allocate economic and geographical features of development of Kazakhstan and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to environmental, economic and social problems of Kazakhstan and East 

Kazakhstan, to be able to defend their point of view on the basis of theoretical knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas maps, wall maps, and statistical sources. 

Recommended reading: 

Basic literature 

1. Generalities. ....A. Beisenova S. Physical geography of Kazakhstan: textbook.- Almaty: Association of universities of 

Kazakhstan, 2014.- 540 pages.-15 EXS 

2. A. Beisenova S. Physical geography of Kazakhstan: textbook.- Almaty: KazNPU named after Abaya, 2013.- 320 pages.-16 

EXS 

3. S. Burmagambetov Physical geography of Kazakhstan: textbook.- Almaty:, 2016.-158 pages.- 15 copies. 

4. Ul. Janalieva M. Physico-geographical zoning of the Republic of Kazakhstan: textbook.benefit. manual / K. M. Dzhanaleeva.- 

Almaty: Evero, 2014.- 328 p. 25 

5. D. I. N., Professor M. Practicum on discipline "Physical geography of Kazakhstan": studies. manual to prkt. classes / Zh. m. 

Tel.: + 7 (727) 277-79-99 S. Zhilkishinova ; M-in education and science of Kazakhstan.- Ust-Kamenogorsk: Berel, 2016.- 132 

hours 9 

6. Mr. Kostanay, St. Industrial, 41. H Economic and social geography of the world: educational method. manual / S. S. G. 

Kostanay, Ul. Industrial, 41. M. P. - M.: publishing house of KAZ.SSR.- Almaty: Kazan University, 2015.- 213 p. 3 

7. Geographic encyclopedia. East Kazakhstan [Text] / CH.ed. E. A. Mambetkaziev]. - Ust-Kamenogorsk: KASU, 2013. - 264 P. 

Il. Odin 

8. East Kazakhstan region: encyclopedia / ed. B. R.-M.: Publishing house KAZ.  The book is a collection of interviews 

conducted by the author and United by a common theme-the interaction of States and people in the Eurasian space. - 848 pages. 



9.Socio-economic development of Almaty: textbook / A. S. Beisenova [etc. - M.: Science, 1978. - Almaty: publishing house 

"Ulagat" KazNPU. Abaya, 2013. - Moscow: High school, 1974.- 5 EXS 
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Regulatory literature 

 (in accordance with specifics of the subject) 

Internet source 

Photos and videos 

Maps and atlases 

Handout didactic material 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Практикум по методике преподавания географии  

Код дисциплины: PMPG-3207 

Тип дисциплины: ПД  

Уровень курса/дисциплины  КВ 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т., ст. преподаватель  

Целью изучения курса является ознакомление студентов со знаниями теории и  первоначальными  умениями  

и  навыками педагогической деятельности, развитие интереса к педагогической работе. Овладение  необходимыми 

знаниями  по  методике  преподавания  географии и экономики. Формирование умений организации самостоятельной 

работы студентов.  

Содержание курса включает  следующие разделы: Введение. Связь методики обучения географии с другими 

науками. Теория развивающего обучения. Методы исследования в «Методике обучения географии». Теоретические 

методы исследования в методике обучения географии. Системно-структурный подход в методике обучения географии. 

Личностно-деятельностный подход в методике обучения географии. Типологический подход в методике обучения 

географии. Культурно-исторический подход в методике обучения географии. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

-  знать:методику преподавания географии,   теорию, умения и навыки педагогической деятельности,  основные 

термины и определения курса; 

- уметь:применять на практике теорию, умения и навыки педагогической деятельности,  определять задачи и 

план изучения избранного методического вопроса, заниматься самообразованием: изучение методической литературы, 

изучением опыта учителей, проведением  научных исследований, опираться  на теоретические знания по  методике 

обучения географии, обеспечивать развитие мышления и познавательной самостоятельности учащихся; 

-  владеть: навыками использования различных методик при преподавании географии. 

Компетенции: знание и понимание: теорию и методику обучения по обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, полученные при изучении дисциплин выработка основных умений и 

навыков выполнения лабораторных и исследовательских (проектных) работ, решения типовых и исследовательских 

задач согласно обновленному содержанию по географии, в профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллективом, передача информации, 

идей, проблем и решений путем социально-коммуникативного взаимодействия на лабораторных-практических занятиях 

в условиях работы в малой группе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в сети Интернет, работы с научной,  справочной, методической  

литературой и анализа и представления информации в виде устных сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном процессе, демонстрация логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня. 

Рекомендуемая литература: 
1. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. География оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 

2. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения географии : учебник и практикум. М., 2017.   

3. Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата.  М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 



4. Жанартылған типттік бағдарлама. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения 

 

Географияны оқыту әдістемесі практикумы 

Пәннің коды: PMPG-3207 

Пәннің типі: КП  

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Токаева Ж. Т., аға оқытушы 

Курсты зерделеу мақсаты педагогикалық әрекеттің теориясымен және бастапқы біліктері мен дағдыларымен 

студенттерді таныстыру, педагогикалық жұмысқа қызығушылығын арттыру болып табылады. География және 

экономиканы оқыту бойынша тиісті білім мен білікке ие болу. Студенттердің өз беттік жұмысын ұйымдастыру білігін 

қалыптастыру. 

Осы пәнді оқып бітірген студенттер нәтижесінде білуі қажет: 

-  білуі тиіс:географияны оқыту әдістемесін, теориясын, педагогикалық қызметті үйрену 

және білу, курстың негізгі терминдері мен анықтамсын білу қажет; 

-  істей алуы тиіс: тәжірбиеде теорияны қолдану, таңдалынып алынған әдістемелік 

сұрақтың міндеті мен жоспарын анықтау, өзін қалыптастыру мен айланысу: әдістемелік әдебиеттерді 

оқу, мұғалімдердің тәжірбиесін үйрену, ғылыми зерттеулер жүргізу, оқушылардың ойлай қабілетін 

дамыту; 

-  дағдылануы тиіс:географияны оқыту барысында әртүрлі әдістерді қолдану. 

Құзыреттілік: Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу кезінде алынған білім зертханалық және зерттеу (жобалау) жұмыстарын 

орындаудың негізгі дағдылары мен біліктерін өңдеу, география бойынша жаңартылған мазмұнына сәйкес типтік және 

зерттеу есептерін шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде шағын топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасау 

және ауызша хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат ұсыну, оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Увалиев Т.О. География оқыту әдістемесі. Оқулық. Алматы, 2016 

2. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения географии : учебник и практикум. М., 

2017.   

3. Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: учебник и практикум для академического бакалавриата.  

М.: Издательство Юрайт, 2016. 

4. Жанартылған типттік бағдарлама. 

              Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, интерактивті. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған ережелер 

Workshop on teaching geography 



Code of discipline: PMPG-3207 

Type of course: DD  

Course/discipline level KV 

Year of study 4th year 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Tokayev Z. T., senior lecturer 

The aim of study of course is an acquaintance of students with knowledge of theory and primary abilities and skills of 

pedagogical activity, to develop interest in pedagogical work. Capture by necessary knowledge on methodology of teaching of 

geography and economy. Forming of abilities of organization of independent work of students. 

Studentswho have completedthe study of thisdiscipline, the resultshould be: 

-  know:the methodology of teachinggeography,the theoryand skills ofteaching 

activities,key terms and definitionsof the course; 

-  able:to put into practicethe theoryand skills ofteaching activities,set objectivesand 

plan ofstudychosenmethodologicalissue, to educate ourselves: the study of methodological literature, the 

study ofthe experience ofteachers,conductresearch,basedon thetheoretical knowledge ofthe methods of 

teachinggeographyto ensure the developmentof thinking andcognitive independenceof students; 

-  possess: the skillsof using differentmethodsin teachinggeography. 

Сompetence: knowledge and understanding: theory and methods of training on the updated training program. 

application of knowledge and understanding: knowledge gained in the study of disciplines development of basic skills and 

abilities of laboratory and research (design) works, solutions of typical and research tasks according to the updated content on 

geography, in professional space; 

the expression of judgments: to perform tasks in accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, the transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction in the laboratory-practical training in a small group on the basis of 

tolerance, dialogue and cooperation; 

ability to study: independent search on the Internet, work with scientific, reference, methodological literature and 

analysis and presentation of information in the form of oral presentations, reports, abstracts, abstracts, use of information and 

materials in the educational process, demonstration of logical, analytical, abstract, critical thinking for further training with a 

high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level. 

Recommended reading: 

1. General provisions Tokanova S. A., Matevska O. B., T. Uvaliyev i.e. Methods of teaching geography. Textbook. 

Almaty, 2016 

2. Customs, Smirnova, M. S., Dushina, I. V. methods of teaching geography: textbook and practicum. M., 2017.  

3. Sukhorukov, V. D. methods of teaching geography: textbook and workshop for academic undergraduate. M.: 

Yurayt Publishing House, 2016. 

4. Vulcanized typical application 

Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as 

well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, ability to protect the proposed position 

 

Экономическая, социальная и политическая география мира 

 Код дисциплины: ESPGM-3313 

Тип дисциплины: ПД  

Уровень курса/дисциплины  КВ 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т., Женсикбаева Н.Ж. 

Цель – формирование экономико-географических знаний о закономерностях и взаимозависимости развития и 

размещения комплекса, составляющих мировой хозяйственный комплекс (МХК), умений и навыков проведения 

расчетно-графических работ. 



Пререквизиты: Введение в экономическую, социальную и политическую  географию мира, основы экономической 

теории, физическая география материков и океанов, экономическая и социальная география РК, технико-экономические 

основы  производства. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Республики Казахстана, география современного 

мира. 

           Содержание курса дисциплины: изучаются основные экономико-географические закономерности  формирования 

и развития территориальной структуры мирового хозяйства и геополитической структуры мирового общества. 

Рассматриваются  экономико-географическе особенности  развития отдельных регионов, субрегионов и типов стран. 

            Компетенции: знание и понимание: современные технологии обучения, основы процесса преподавания 

географии; цели, содержание, методы, организационные формы и средства географического образования, процесса 

обучения и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  .развитие базовых навыков и умений в лабораторной и исследовательской 

(проектной) работе, применение соответствующих географических и междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации образовательной, исследовательской и проектной работы студентов в 

обновленной учебной программе; дополнительные уроки и викторины, секции естественных наук, используя новые 

методы (проблематичные, исследовательские, интегративные, компетентные) для понимания и применения системы 

оценки на основе критериев 

выражение суждений:  Проектировать и осуществлять педагогический процесс в школе; использовать на практике 

новые педагогические технологии обучения и критерии оценивания; 

 коммуникативные способности:  осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования  суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений, состояния научно-технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы перспективного и тематического планирования преподавания 

школьного курса географии в школе, разработки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов школьных 

уроков географии, анализа проведенного урока, изменения его структуры и содержания в соответствии с новыми 

данными педагогической и географической наук; 

Рекомендуемая литература: 

1. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира : учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015.- 213 с. 3 

2. Каймулдинова К.Д. Қазіргі дүние географиясы : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 бет.-50 экз 

3. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 

Световцева.- М.: Юрайт, 2011.- 540с. 10 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Пәннің коды: ESPGM-3313 

Пәннің типі: КП  

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Токаева Ж. Т., аға оқытушы  

Мақсаты – қалыптастыру экономикалық-географиялық білім туралы заңдылықтары мен өзара тәуелділік дамыту және 

орналастыру кешенін құрайтын әлемдік шаруашылық кешені (МХК), қалыптастыру және есептік-графикалық 

жұмыстарды жүргізу. 

Пререквизиттер: мамандыққа Кіріспе, экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға бейбітшілік, экономикалық 

теория негіздері, материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы, өндірістің техникалық-экономикалық негіздері. 

Постреквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географиясы, қазіргі дүние географиясы. 

 Мазмұны дисциплины: оқылады негізгі экономикалық-географиялық қалыптасу мен даму заңдылықтары, аумақтық 

құрылымының әлемдік шаруашылықтың және геосаяси құрылымын әлемдік қоғам. Қаралады экономикалық-

географическе ерекшеліктері жекелеген өңірлерді дамыту, өңірлер мен типтері. 

 Құзыреті: Білу және түсіну: оқытудың қазіргі технологиялары, географияны оқыту процесінің негіздері; географиялық 

білім берудің мақсаты, мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары мен құралдары, оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 

процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар мен іскерлікті дамыту, 



жаңартылған оқу бағдарламасында студенттердің білім беру, зерттеу және жобалау жұмыстарын іске асыруда тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен білім беру технологияларын қолдану; қосымша сабақтар мен 

викториналар, жаратылыстану ғылымдары секциялары, бағалау жүйесін түсіну және қолдану үшін жаңа әдістерді 

(проблемалы, зерттеу, интегративті, құзіретті) пайдалана отырып, жаңа әдістерді (проблемалы, зерттеу, интегративті, 

құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың жаңа педагогикалық 

технологияларын және бағалау өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-техникалық прогрестің 

жай-күйін ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге 

асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын оқытудың перспективалық және тақырыптық жоспарлау бағдарламасын 

құру, географияның қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді мектеп сабақтарының жоспарларын жасау, 

өткізілген сабақты талдау, педагогикалық және география ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне сәйкес оның құрылымы 

мен мазмұнын өзгерту; 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жауап: Н әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясы : оқу-әдіс. оқу құралы / Б. С. Керімбай, Н. Н. 

Керімбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 213 б. 3 

2. Каймулдинова К. Д. Қазіргі дүние географиясы : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 бет.-50 дана 

3. "Баян Сўлу" Ақ Экономикалық география және аймақтану: оқу. құралы / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Ж. 

Световцева.- М.: Юрайт, 2011.- 540с. 10 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, интерактивті. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған ережелер 

Economic, social and political geography of the world 

 Course code: ESPGM-3313 

Type of discipline: PD  

Level of course/discipline KV 

Year of study 4th year 

Semester of study 7 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Tokayev Z. T., senior lecturer  

The purpose-the formation of economic and geographical knowledge about the laws and the interdependence of the development 

and placement of the complex that make up the world economic complex (MHC), skills and calculation and graphic works. 

Prerequisites: Introduction to the economic, social and political geography of the world, the basics of economic theory, physical 

geography of continents and oceans, economic and social geography of Kazakhstan, technical and economic basis of production. 

Post-requisites: Economic and social geography of the Republic of Kazakhstan, geography of the modern world. 

           Course content: the main economic and geographical laws of formation and development of the territorial structure of the 

world economy and the geopolitical structure of the world society are studied. Economic and geographical features of 

development of separate regions, subregions and types of countries are considered. 

            Competence: knowledge and understanding: modern technologies of teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of geographical education, the process of training and education of students. 

application of knowledge and understanding:.development of basic skills and abilities in laboratory and research (project) 

work, application of appropriate geographical and interdisciplinary knowledge, methods and educational technologies in the 

implementation of educational, research and project work of students in the updated curriculum; additional lessons and quizzes, 

sections of natural Sciences, using new methods (problematic, research, integrative, competent) for understanding and 

application of the evaluation system based on criteria 

expression of judgments: to Design and implement the pedagogical process at school; to use new pedagogical technologies of 

teaching and evaluation criteria in practice; communicative abilities: to collect and interpret information for the formation of 

judgments taking into account social, ethical and scientific considerations, the state of scientific and technological progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective and thematic planning of teaching school geography course at school, 

development of short-term, medium-term and long-term plans of school geography lessons, analysis of the lesson, changes in its 

structure and content in accordance with the new data of pedagogical and geographical Sciences; 

Recommended reading: 

1. Kerimbay N. H Economic and social geography of the world: educational method. manual / B. S. Kerimbay, N. N. 

Kerimbay.- Almaty: Kazak University, 2015.- 213 p. 3 .  

2. Baimuldinova K. D. Modern writer geografiyasi : ouly.- Almaty: Dauir, 2011.-312 Beth.-50 EQ 



3. Kuzbozhev E. N. Economic geography and regionalism: studies. aid / E. N. Kuziboev, I. A. Kazieva, M. G. Svetovaja.- 

Moscow: Yurayt, 2011.- 540s. 10 

Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, ability to protect the proposed position 

 

Физическая география материков и океанов  

Код дисциплины FGMO-3314 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Самарханов Т.Н., Айткожина С.К.  

Цель -  познание общепланетарных и региональных закономерностей формирования, функционирования, 

пространственной дифференциации и хозяйственного использования геосистем высокого таксономического ранга. 

Пререквизиты: Общее землеведение, Почвоведение, Ландшафтоведение, Метеорология и климатология, Гидрология, 

Геология 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана. 

Компетенции:          A знание и понимание – знать  общие закономерности природы материков и океанов; взаимосвязи 

между материками и океанами; характеристику природных условий отдельных материков; положение основных 

географических объектов на физической карте; историю изучения и открытия различных территорий мира; 

закономерности территориальной дифференциации природы Земли; происхождение человека и историю заселения 

материков и прилегающих акваторий океанов и морей; глобальные проблемы природы материков и океанов; 

особенности антропогенного воздействия на природу материков и океанов. 

B применение знаний и пониманий – давать комплексную физико-географическую характеристику различных регионов 

Земли  по тематическим картам; выявлять закономерности формирования природно-территориальных комплексов; 

работать с картами и другими источниками информации; вычерчивать картосхемы, графики, профили; выполнять 

работы на контурных картах; уметь показать на карте физико-географические объекты в объеме, предусмотренном 

программой. 

C вынесение (составление) суждений - должен уметь выявлять черты сходства и различий в природе Северных и 

Южных материков; давать характеристику физико-географического положения природных объектов. 

D коммуникативные навыки - уметь применять знания и умения в повседневной практической жизни и производстве.  

E учебные навыки - иметь навыки работы с контурными картами, настенными картами  и картами атласа. 

Содержание курса/дисциплины- Материки и океаны как крупнейшие природно- территориальные комплексы; 

географические закономерности их формирования и развития, принципы комплексной характеристики. Принципы 

физико-географического районирования материков и океанов. Физическая география океанов. Мировой океан и его 

части. Регионально-географическая характеристика океанов. Основные черты рельефа дна. Климат. Физико-химические 

свойства вод. Динамика водных масс. Органический мир. Острова. Природные ресурсы. Геоэкологические проблемы. 

Физическая география материков. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Физическая география материков и океанов : в 2 т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : Академия, 

2014.- Т. 1 Физическая география материков, кн. 1 Романова Э. П. Дифференциация и развитие ландшафтов суши 

Земли. Европа. Азия / Э. П. Романова, Н. Н. Алексеева, М. А. Аршинова.- 2014.- 464 с. 5 

2. Физическая география материков и океанов : в 2 т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : Академия, 

2014.- Т. 2 Физическая география материков, кн. 2 Северная Америка. Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Антарктида- 2014.- 400 с. 5 

3. Забенова Г.Б. Материктер мен мұхиттардың физикалық  географиясын оқытудың әдістемелік мәселелері : оқу-

әдістемелік құрал /Г. Б. Забенова, Б.Т. Сабырбаева.-Өскемен: ШҚМУ Баспасы, 2015.-92 бет.-24 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 



профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы  

Пәннің коды FGMO-3314 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Самарханов Т.Н., Айткожина С.К.  

Мақсаты - таным общепланетарных және аймақтық заңдылықтардың қалыптасуы, жұмыс істеуі, кеңістік 

дифференциациясы мен шаруашылық пайдалану геожүйелерінің жоғары таксономического дәрежелі. 

Деректемелері / пререквизиттері: Жалпы жертану, Топырақтану, Ландшафттану, Метеорология және климатология, 

Гидрология, Геология 

Постреквизиттер: Қазақстанның Физикалық географиясы. 

Құзыреті: А білу және түсіну – білу жалпы табиғат заңдылықтары құрлықтар мен теңіздер; арасындағы өзара байланыс 

материками және мұхиттармен сипаттамасын; табиғи жағдайлар жекелеген материктердің; ереже негізгі географиялық 

объектілердің физикалық картасы; тарихын зерттеу және ашу, әр түрлі аумақтарды әлем; заңдылықтары аумақтық 

саралау табиғат Жер; адамның шығу тегі мен тарихын материктердің қоныстану су айдынының және оған іргелес 

мұхиттар мен теңіздер; жаһандық мәселелері, табиғат құрлықтар мен теңіздер; ерекшеліктері, табиғатқа антропогендік 

әсердің құрлықтар мен теңіздер. 

B білімдерін қолдану және пониманий – беруге кешенді физикалық-географиялық сипаттама әр түрлі аймақтардың 

Жерлеріне тақырыптық карталар; анықтау заңдылықтарын қалыптастыру, табиғи-аумақтық кешендерді; жұмыс 

карталарымен және басқа да ақпарат көздері; вычерчивать карта-схемалар, графиктер, профильдер; жұмыстарды 

орындауға арналған қаптама карталарында; меңгеруі керек показать на карте физикалық-географиялық объектілер 

көзделген көлемде бағдарламасы. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - білу, анықтау белгілері ұқсастықтар мен айырмашылықтар табиғатта Солтүстік 

және Оңтүстік материктердің беруге; сипаттама физикалық-географиялық жағдайын, табиғи объектілер. 

D коммуникативтік дағдылар - қолдана білу, білімдерін күнделікті практикалық өмір және өндіру.  

E оқу дағдысы - білу контурными карталармен, қабырға сағаттарымен карталармен және карталармен атлас. 

Курстың/пәннің мазмұны - Материк пен мұхиттар ірі табиғи - аумақтық кешендер ретінде; географиялық 

заңдылықтары, оларды қалыптастырудың және дамытудың кешенді сипаттама берудің принциптері. Принциптері 

физикалық-географиялық аудандастырудың. Мұхиттардың физикалық географиясы. Дүниежүзілік мұхит және оның 

бөліктері. Аймақтық-географиялық сипаттамасы мұхиттар. Негізгі белгілері рельеф түбінің. Климат. Физика-химиялық 

қасиеттері су. Су массаларының қозғалыстары. Органикалық әлем. Аралдар. Табиғи ресурстар. Геоэкологиялық 

проблемалары. Материктердің физикалық географиясы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиеттер: 

1. 1. Жауап: Н әлемнің экономикалық және әлеуметтік географиясы : оқу-әдіс. оқу құралы / Б. С. Керімбай, Н. Н. 

Керімбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 213 б. 3 

2. Каймулдинова К. Д. Қазіргі дүние географиясы : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 бет.-50 дана 

3. "Баян Сўлу" Ақ Экономикалық география және аймақтану: оқу. құралы / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Ж. 

Световцева.- М.: Юрайт, 2011.- 540с. 10 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Physical geography of continents and oceans  

Discipline code of FGMO-3314 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Samerkhanov T.N., Aitkozhina S.K. 



The aim is to study the General planetary and regional laws of formation, functioning, spatial differentiation and economic use 

of high-taxonomic rank geosystems. 

Prerequisites: General earth science, soil science, landscape Science, Meteorology and climatology, Hydrology, Geology 

Post-requisites: Physical geography of Kazakhstan. 

Competence: a knowledge and understanding – to know the General laws of the nature of continents and oceans; the relationship 

between continents and oceans; characteristics of natural conditions of individual continents; the position of the main 

geographical objects on the physical map; the history of the study and discovery of different territories of the world; laws of 

territorial differentiation of the nature of the Earth; the origin of man and the history of the settlement of continents and adjacent 

waters of oceans and seas; global problems of nature of continents and oceans; features of anthropogenic impact on the nature of 

continents and oceans. 

B application of knowledge and understanding – to give a complex physical and geographical characteristics of different regions 

of the Earth on thematic maps; to identify patterns of formation of natural-territorial complexes; to work with maps and other 

sources of information; to draw maps, graphs, profiles; to perform work on contour maps; to be able to show on the map 

physical and geographical objects in the amount provided by the program. 

C making (drawing) judgments-should be able to identify similarities and differences in the nature Of the Northern and Southern 

continents; to characterize the physical and geographical location of natural objects. 

D communication skills - to be able to apply knowledge and skills in everyday practical life and production.  

E learning skills-have skills to work with contour maps, wall maps and Atlas maps. 

The content of the course / discipline-Continents and oceans as the largest natural - territorial complexes; geographical patterns 

of their formation and development, the principles of complex characteristics. Principles of physical and geographical zoning of 

continents and oceans. Physical geography of oceans. The world ocean and its parts. Regional and geographical characteristics 

of the oceans. The main features of the bottom relief. Climate. Physical and chemical properties of water. Dynamics of water 

masses. Organic world. Islands. Natural wealth. Geoecological problems. Physical geography of continents. 

Recommended reading: 

Basic literature: 

1. Kerimbay N. H Economic and social geography of the world: educational method. manual / B. S. Kerimbay, N. N. 

Kerimbay.- Almaty: Kazak University, 2015.- 213 p. 3 .  

2. Baimuldinova K. D. Modern writer geografiyasi : ouly.- Almaty: Dauir, 2011.-312 Beth.-50 EQ 

3. Kuzbozhev E. N. Economic geography and regionalism: studies. aid / E. N. Kuziboev, I. A. Kazieva, M. G. Svetovaja.- 

Moscow: Yurayt, 2011.- 540s. 10 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(Четвертого года обучения, набор 2015 года) 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ПД КВ  GNODE-4303 География производственной и 

непроизводственной сферы  

5 7 

БД КВ GSM -4202 География современного мира 5 7 

ПД КВ Geo-4301 Геоинформатика 5 7 

БД КВ Top-4302 Топонимика 5 7 

КВ 

SC 

GEIP -4303 Геоэкономика и интеграционные 

процессы 

5 7 

БД КВ 
GOUUR -4204 

Основы управления и устойчивого 

развития 

5 7 

ПД КВ 

 GNOD -3307 

География населения с основами 

демографии 

 

5 7 

БД КВ 

EOP -3209 

 

Технико-экономические основы 

производства 

 

5 7 

МП PP2 Преддипломная практика 1 8 

МП 
PP1 

Производственная (педагогическая 

практика) 

11 8 

МИГА  Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

МИГА  Написание и защита дипломной 

работы проекта или сдача 

государственного экзамена по двум 

профилирующим дисциплинам 

3 8 

 Итого  77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География производственной и непроизводственной сферы 

 Код дисциплины: GNODE-4303 

Тип дисциплины: ПД  

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов 3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель – изучение географических особенностей развития производственной и непроизводственной сферы, а 

также расположения филиалов двух отраслей мировой экономики и основных особенностей создания территориальных 

организаций. 

Пререквизиты: География населения с основами демографической и этнографии, введение в экономическую и 

социальную географию, Отэн, экономическая и социальная география СНГ, Казахстана 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира, география мирового развития 

 Содержание курса дисциплины: При изучении курса "география производственной и непроизводственной 

сферы" студенты получают знания об особенностях размещения производственных и непроизводственных отраслей, 

законах развития и размещения, роли экономических отраслей в глобальных экономических процессах. 

Компетенции: A образование и понятие - знание основных законов и законов территориальной организации 

общества. 

B применение знаний и понимания - умение применять знания и навыки по отраслям экономики. 

Разработка (теоретическая подготовка) - умение применять теоретические знания для обоснования 

региональных особенностей развития и размещения мировой экономики. 

 D коммуникативные навыки-умение применять теоретические знания в практических решениях. 

E навыки обучения-анализ географической информации, формирование географической модели 

территориальной организации экономики. 

  Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1.Гладкий Ю.Н. Общая социальная и экономическая география /Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков – М.: Академия, 2013 

2. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горохов С.А., Роготень Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16421 - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Бейсембаева Р. С. Ресей федерациясының экономикалық аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы  : оқу 

құралы / Р. С. Бейсембаева, Г. М. Салықбаева, Н. Қ. Қабдрахманова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. - 73 бет. -5 экз 

Дополнительная литература      

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.,2011. 

2. Родионова И.А. Политическая карта мира. М., 2010. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

 

 

Өндірістік және өндірістік емес саланың географиясы 

 Пән коды: GNODE-4303 

Пән түрі: КП  

Курстың/пәннің деңгейі 

Оқу жылы 4 оқу жылы 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит 

Дәріскердің / профессор Р. С. Бейсембаевтың аты-жөні 

Мақсаты-өндірістік және өндірістік емес саланы дамытудың географиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ әлемдік 

экономиканың екі саласы филиалдарының орналасуын және аумақтық ұйымдарды құрудың негізгі ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Пререквизиттер: демографиялық және этнография негіздерімен халықтың географиясы, Экономикалық және 

әлеуметтік географияға кіріспе, Отэн, ТМД, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Постреквизиттер: әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, әлемдік даму географиясы. 

http://www.iprbookshop.ru/16421


 Курстың / пәннің мазмұны: "өндірістік және өндірістік емес сала географиясы" курсын оқу кезінде студенттер 

өндірістік және өндірістік емес салалардың орналасу ерекшеліктері, даму заңдары  

Құзыреттілік: 

A Білім мен түсінік - қоғамның аумақтық ұйымының негізгі заңдары мен заңдарын білу. 

B білім мен түсінушілікті қолдану - экономиканың салалары туралы білім мен дағдыларды қолдана білу. 

С ойларын жасау (теориялық дайындау) - дамудың аймақтық ерекшеліктерін және әлемдік экономиканың 

орналасуын негіздеу үшін теориялық білімдерді қолдана білу. 

 D коммуникативтік дағдылары - практикалық шешімдерде теориялық білімді қолдана білу. 

E оқыту дағдылары - географиялық ақпаратты талдау, экономиканың аумақтық ұйымының географиялық 

моделін қалыптастыру. 

 

Негізгі әдебиет 

              1."Баян Сўлу" Ақ Жалпы әлеуметтік және экономикалық география / Ю. Н. Автордың Аты – Жөні 

2. Горохов С. А. жалпы экономикалық, әлеуметтік және саяси география [Электронды ресурс]: Оқу құралы/ 

Горохов С. А., Роготень Н. Н.— Электрон.мәтіндік деректер.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Кіру режимі: 

http://www.iprbookshop.ru/16421 -ЭБС "IPRbooks", пароль бойынша 

3. Бейсембаева Р. С. Ресей федерациясының экономикалық аудандарының экономика-географиялық 

сипаттамасы : оқу құралы / Р. С. Бейсембаева, Г. М. Салықбаева, Н. Қ. Қабдрахманов. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 73 бет. -5 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, интерактивті. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредит алуға арналған шарттар: шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылу, сабақтардағы белсенділік, пәнге 

қызығушылық; әр түрлі ақпарат көздерімен өз бетінше жұмыс істей білу және өзінің кәсіби білімін өз бетімен 

толықтыра білу, сондай-ақ тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Емтиханда білімді 

бағалау кезінде есепке алынады: теорияны түсіну және меңгеру дәрежесі; әдістемелік дайындық; нақты материалды 

білу; курс бойынша міндетті әдебиетпен танысу; теорияны практикаға қоса бере білу; ғылым тарихымен танысу; 

логика, жауап беру құрылымы мен стилі, берілген ережелерді қорғай білу. 

Geography of production and non-production sphere 

 Discipline code: GNODE-4303 

Type of discipline: PD  

Level of course/discipline KV 

Year of study 4 years 

Semester of study 7 semester 

Number of credits 3 credits 

About the lecturer / Professor Beisembaev R. S. 

The purpose is to study the geographical features of the development of production and non-production areas, as well as the 

location of branches of the two branches of the world economy and the main features of the creation of territorial organizations. 

Prerequisites: Geography of the population with the basics of demographic and Ethnography, introduction to economic and 

social geography, Oten, economic and social geography of the CIS, Kazakhstan 

Post-requisites: Economic, social and political geography of the world, geography of world development. 

 The content of the course: in the study of the course "geography of production and non-production areas" students gain 

knowledge about the features of the location of production and non-production sectors, the laws of development and placement, 

the role of economic sectors in the global economic processes. 

Competencies: a education and concept-knowledge of the basic laws and laws of the territorial organization of society. 

B application of knowledge and understanding - the ability to apply knowledge and skills across sectors of the economy. 

Development (theoretical training) - the ability to apply theoretical knowledge to justify the regional characteristics of the 

development and location of the world economy. 

 D communication skills-the ability to apply theoretical knowledge in practical solutions. 

E learning skills - analysis of geographical information, the formation of a geographical model of the territorial 

organization of the economy. 

 Recommended reading: 

Basic literature 

1.Smooth Yu. N. General social and economic geography /Yu. N. Smooth, V. D. Sukhorukov-M.: Academy, 2013 

2. Gorokhov S. A. the General economic, social and political geography [Electronic resource]: a tutorial/ S. A. Gorokhov, 

Rogotin N. N.— Electron.text data.— M.: YUNITI-DANA, 2012.- 271 c.— Access mode: http://www.iprbookshop.ru/16421 -

ABS "IPRbooks", password 

3. According to R. S. Resey federatisii economically Oudenaren economy-geographicaly siyathemba : excellent Ali / R. S. 

beysembayev, M. Saliev, N. .. Kabdrakhmanova. - Oskemen : S. Amanzholov finday SMU "Berel" baspasy, 2016. - 73 Beth. -5 

EQ 

Additional literature  

1. Kolosov V., Mironenko N. S. Geopolitics and political geography. - M., 2011. 

2. Rodionova I. political map of the world. M., 2010. 



Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining loans: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge in the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; 

logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

География современного мира 

 Код дисциплины: GSM-4205 

Тип дисциплины: БД  

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т., ст. преподаватель  

Цель – изучение  динамики современного мира, оценка идей нового порядка и глобализации экономики. 

Пререквизиты: Физическая география материков и океанов ,основы экономической теории, введение в 

экономическую, социальную и политическую  географию, экономическая, социальная и политическая география мира.   

Постреквизиты: производственная (педагогическая) практика, геоэкономика и интеграционные процессы. 

Постреквизиты: геоэкономика и интеграционные процессы. 

    Содержание курса дисциплины: рассматриваются особенности и тенденции развития современного мира в 

условиях реформ  во всех сферах  общественно-экономической жизни. Изучаются современные подходы к анализу, 

происходящих изменений в территориальной организации производства и населения, системе взаимоотношений между 

странами и новые политические изменения в современном мире.  

            Компетенции: овладение современными подходами анализа экономико-географических и политико-

географических процессов и явлений. Применение информационно-коммуникационных технологий для эффективного 

проведения экономико-географических и политико-географичсеких исследований; познавательные компетенции; 

коммуникативные компетенции. 

  Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1.. Каймулдинова Д. География современного мира : учебник.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 страница.-50 экз 

2 Социально-экономическая география современного мира []: учеб. для вуза / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. - 

М.: Высшая школа, 2010. - М.: Изд-во КАЗ. - (Высшее профессиональное образование) 

3. Мартынов, В.Л. Социально-экономическая география современного  мира [Текст]  : учеб. для вуза / В. Л. Мартынов, 

Э. Л. Файбусович. - М. : Академия, 2010. - 249 с 5 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические, интерактивные. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Қазіргі дүние географиясы 

Пәннің коды: GSM-4205 

Пәннің типі: ДБ  

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Токаева Ж. Т., аға оқытушы  

Мақсаты – динамикасын зерттеу қазіргі заманғы әлем, бағалау идеялар жаңа тәртібін және жаһандану экономика. 

Пререквизиттер: материктер мен мұхиттардың Физикалық географиясы ,экономикалық теория негіздері, мамандыққа 

кіріспе экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға, экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.  

Постреквизиттері: өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе, геоэкономика және интеграциялық процестер. 

Постреквизиттер: геоэкономика және интеграциялық процестер. 

Курстың мазмұны пәннің ерекшеліктері қарастырылады және даму тенденциялары қазіргі заманғы әлем жағдайында 

реформалардың барлық салаларында қоғамдық-экономикалық өмірі. Оқытылады заманауи әдістері талдау, болып 



жатқан өзгерістер аумақтық ұйымдастыру, өндірістің және халықтың, жүйесі елдеріміздің арасындағы қарым-

қатынасты жаңа саяси өзгерістер қазіргі әлемде.  

 Құзыреттілігі:оқу нәтижесінде студент: 

-  білуі керек: қазіргі әлемдегі қоғамдық – экономикалық өмірдің  қарқынды дамып, көптеген әр түрлі салаларда 

реформалар жасалынып жаңа талдаулар жүргізіліп, ерекшеліктер өзгертіліп жатқанын білу қажет, өндірістік 

және халқының аумақтық ұйымдастыруларының өзгеріп жатқанын түсіну, қазіргі заманғы жаңа саяси 

өзгерістерді елдер арасындағы жүйелі қарым қатынастарды білу; 

-  істей білуі керек: экономико-географиялық және саяси-географиялық зеттеулерді жүргізе білу; 

 меңгеруі  керек: экономико-географиялық және саяси-географиялық процесстерді талдауларды қолдануға дағдылануды 

біл 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.. Каймулдинова Д. Қазіргі дүние географиясы: оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-312 бет.-50 дана 

2 қазіргі әлемнің әлеуметтік-экономикалық географиясы []: оқу. жоғары оқу орны үшін / В. Л. Мартынов, Э. Л. 

Файбусович. - М. : Жоғары Мектеп, 2010. - М.: Изд-во КАЗ. - (Жоғары кәсіптік білім) 

3. Мартынов, В. Л. Әлеуметтік-экономикалық қазіргі дүние географиясы [Текст] : учеб. жоғары оқу орны үшін / В. Л. 

Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М.: Академия, 2010. - 249 с 5 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық, интерактивті. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Geography of the modern world 

 Course code: GSM-4205 

Type of discipline: BD  

Level of course/discipline KV 

Year of study 4th year 

Semester of study 7 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor Tokayev Z. T., senior lecturer  

The aim is to study the dynamics of the modern world, to evaluate the ideas of the new order and globalization of the economy. 

Prerequisites: physical geography of continents and oceans ,the basics of economic theory, introduction to economic, social and 

political geography, economic, social and political geography of the world.   

Post-requisites: industrial (pedagogical) practice, geo-Economics and integration processes. 

Post-requisites: geo-Economics and integration processes. 

 Course content of the discipline: the features and trends of the modern world in the context of reforms in all spheres of social 

and economic life. Modern approaches to the analysis of the changes in the territorial organization of production and population, 

the system of relations between the countries and new political changes in the modern world are studied.  

            Competence: mastering modern approaches to the analysis of economic-geographical and political-geographical 

processes and phenomena. Application of information and communication technologies for effective economic-geographical and 

political-geographical research; cognitive competence; communicative competence. 

  Recommended reading: 

Basic literature 

1.. Baimuldinova D. the Geography of the modern world : textbook.- Almaty: Dauir, 2011.-312 pages.-50 EQ 

2 Socio-economic geography of the modern world []: studies. for the University / V. L. Martynov, E. L. Faibusovich. - M.-M.: 

Higher school, 2010. - M.: publishing house of KAZ. - (Higher professional education) 

3. Martynov, V. L. Socio-economic geography of the modern world [Text]: studies. for the University / V. L. Martynov, E. L. 

Faibusovich. - Moscow: Academy, 2010. - 249 with 5 

Teaching methods: verbal, visual, practical, interactive. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Геоинформатика  



Код дисциплины Geo-4301 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Павленко А.В. 

Цель -  подготовка специалистов-географов в соответствии с современными требованиями, умеющих с помощью 

информационных технологий обрабатывать географическую и другую информацию. 

Пререквизиты: Информатика, Топография с основами геодезии 

Постреквизиты дисциплины: Информационные технологии в ландшафтном дизайне, Информационные 

технологии в географических дисциплинах 

Компетенции: А – знание и понимание: основ информатики и геоинформатики, новых методов обработки 

географических данных; современного уровня развития программных и технических средств; 

В – применение знаний и понимания: о возможностях геоинформационных систем для решения различных 

географических задач, обработки данных для создания ГИС; 

С – выражение суждений: о практической необходимости компьютерных технологий в географии; 

D – коммуникативные способности: уметь широко представлять географические данные для 

информационных систем, использовать компьютерные программы для выполнения географических задач;  

Е – способности к учебе: уметь осуществлять сбор и обработку данных в компьютерной версии, владение 

компьютерными программами, необходимыми для ГИС-технологий. 

Содержание дисциплины: Общие понятия о Геоинформатика. Предмет и объект изучения Геоинформатика, ее связь с 

другими науками. Данные, информация и знания в Геоинформатика. Геоинформационные системы (ГИС). Структура 

ГИС и их классификация. Задачи геоинформационных систем. История развития ГИС. Источники данных 

геоинформационных систем и их типы (статистические источники; картографические источники; данные 

дистанционного зондирования). Хранение и обновление данных ГИС. 

Растровая модель представления данных в ГИС. Векторная  форма представления данных в ГИС. Векторная 

модель данных. Технология цифрования при помощи дигитайзера. Технология цифрования при помощи сканера. 

Цифрование по точкам. Автоматическое цифрование. Интерактивное цифрование.  

Атрибутивная информация в ГИС. Источники атрибутивной информации. Основные элементы базы данных. 

Географический анализ и пространственное моделирование. Аналитические функции ГИС. Измерения. Координатные 

преобразования. Генерализация. Вычисление статистических данных по набору данных.  

Рекомендуемая литература: 

1. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики: Учебное пособие, имеющее гриф/ И.К. Лурье, Т.Е. Самсонов. -  

М.: Географический факультет МГУ, 2016. – 200 с. 

2. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических 

снимков: учебник / И.К. Лурье. – М.: КДУ, 2016. – 424 с. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Геоинформатика  

Пәннің коды Geo-4301 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Павленко А. В. 

Мақсаты - мамандарды дайындау географтар қазіргі заман талаптарына сай жасай алатын ақпараттық технологиялар 

көмегімен өңдеуге, географиялық және басқа да ақпарат. 

Деректемелері / пререквизиттері: Информатика, Жоғары математика, Топография, Картография, Жалпы жертану. 

Постреквизиттер: диплом алдындағы практика. 

Құзырет: курсты оқу нәтижесінде Геоинформатика" студент білуге тиіс: 

- ұйымдастыру принциптері географиялық ақпараттардың ГАЖ; 

- нақты әдістері, нысандандыру және өңдеудің географиялық деректер; 

- модельдеу негіздері және ГАЖ-да. 



Курстың / пәннің мазмұны: Жалпы түсініктер туралы Геоинформатика. Пәні және зерттеу объектісі Геоинформатика, 

оның басқа ғылымдармен байланысы. Деректер, ақпарат және білім Геоинформатика. Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ). 

Құрылымы ГАЖ және олардың жіктелуі. Міндеттері геоақпараттық жүйелер. Даму тарихы ГАЖ. Деректер көздері 

геоақпараттық жүйелер және олардың түрлері (статистикалық көздері; картографиялық көздері; деректерді 

қашықтықтан зондтау). Сақтау және жаңарту, деректерді ГАЖ. 

Растрлық модель мәліметтерді ГАЖ. Векторлық үлгісі деректерді ГАЖ-да. Векторлық деректер моделі. Технологиясы 

цифрлау кезінде көмек дигитайзера. Технологиясы цифрлау сканерінің көмегімен. Цифрование нүктелері бойынша. 

Автоматты цифрование. Интерактивті цифрование.  

Келесілерді ақпарат ГАЖ. Көздері атрибуттық ақпарат. Негізгі элементтері деректер базасын. Географиялық талдау 

және кеңістіктік модельдеу. Аналитикалық функцияларды ГАЖ. Өлшеу. Координаталық түрлендіру. Генерализация. 

Есептеу статистикалық деректерді жинау деректер.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Лурье И. К., Самсонов Т. Е. геоинформатика Негіздері: Оқу құралы бар белгісі/ И. К. Лурье, Т. Е. Самсонов. - М.: 

ММУ география факультеті, 2016. – 200 б. 

2. Лурье, И. К. Геоақпараттық картографиялау. Геоинформатика және ғарыштық суреттерді цифрлық өңдеу әдістері: 

оқулық / И. К. Лурье. – М.: КДУ, 2016. – 424 б. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Geoinformatics  

Discipline code Geo-4301 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Pavlenko A. V. 

The goal is to train geographers in accordance with modern requirements, who are able to process geographic and other 

information using information technology. 

Prerequisites: computer Science, Higher mathematics, Topography, Cartography, General geography. 

Prerequisites: Undergraduate practice. 

Competence: as a result of studying the course "Geoinformatics" the student should know: 

- principles of geographical information in a GIS; 

- specific methods of formalization and processing of geographical data; 

- basics of modeling in GIS. 

The content of the discipline: General concepts of Geoinformatics. Subject and object of study Geoinformatics, its relationship 

with other Sciences. Data, information and knowledge in Geoinformatics. Geographic information systems (GIS). Structure of 

GIS and their classification. Tasks of geographic information systems. The history of GIS development. Data sources of 

geographic information systems and their types (statistical sources; cartographic sources; remote sensing data). Storage and 

updating of GIS data. 

Raster model of data representation in GIS. Vector form of data representation in GIS. Vector data model. The technology of 

digitization with digitizer. Technology of digitization by means of the scanner. The digitization points. Automatic digitization. 

Interactive digitization.  

Attribute information in GIS. The sources of attribute information. The main elements of the database. Geographical analysis 

and spatial modeling. Analytical functions of GIS. Measurements. Coordinate transformations. Generalization. Calculation of 

statistical data on a set of data.  

Recommended reading: 

1. Lurie I. K., Samsonov T. E., Fundamentals of Geoinformatics: a Training manual with the stamp/ I. K. Lurie, T. E. Samsonov. 

- Moscow: faculty of Geography, Moscow state University, 2016. - 200 p. 

2. Lurie, I. K. geoinformation mapping. Methods of Geoinformatics and digital processing of space images: textbook / I. K. 

Lurie. - Moscow: KDU, 2016. - 424 p. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 



with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Топонимика  
Код дисциплины Top-4302 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Салыкбаева Г.М. 

Цель курса: всестороннее изучение географических названий, их происхождения, смысла и содержания. 

Пререквизиты курса:  физическая география Казахстана, Геоморфология, Гидрология, География населения. 

Постреквизиты: География современного мира. 

Содержание курса дисциплины:  изучение содержания  и значения топонимики для географии, истории, 

лингвистики,  изучение особенностей развития науки, основных понятий, закономерностей происхождения и эволюции 

географических названий,  семантики, этимологии и этиологии географических названий; определение связи 

исторических событий, условий изменения территории со спецификой  географических названий, применение 

теоретических знаний на практике. 

Компетенции: 

A знание и понимание - знать историю топонимических исследований, теоретические положения, семантику, 

этимологию и этиологию географических названий, уметь применять теоретические знания на практике; знать 

содержание топонимических методов для проведения научных работ. 

B применение знаний и пониманий - уметь правильно применять знания о генезисе топонимов, их исторической, 

лингвистической и географической основе, уметь объяснять содержание топонимов населению. 

C вынесение (составление) суждений - привлекать внимание общественности к вопросам искажения  содержания, 

правописания и произношения топонимов,  уметь объяснять населению об излишествах и опасности увлечения 

ненаучного переименования географических объектов. 

D коммуникативные навыки - ориентироваться в содержании и истории топонимов, уметь защитить социально-

значимые примеры географических названий, сохранить их этиологию и этимологию в научных целях. 

E учебные навыки - уметь проводить поиск необходимой экономико-географической информации, составлять 

анализ происхождения, содержания и развития топонимов, работать с топонимическими словарями-справочниками, 

уметь свободно ориентироваться по карте.Рекомендуемая литература: 

1. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. справочник / М-во связи и информации РК, Комитет информации и 

архивов. - Алматы : Аруна, 2010. - 815 с. : ил. 2 

2. Бияров, Б. Н. Топонимы Казахского Алтая [Текст]  : моногр. / Б. Н.  Бияров ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 120 с. 10 

3. Қаймулдинова К.Д. Қазақ топонимдерінің этноэкологиялық негіздері. Оқу құралы. Алматы:  Ғылым, 2011. 

4. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан өзен -көл атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 2017. - 256 бет.-

25 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Топонимика  

Пәннің коды Top-4302 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Салықбаева Г. М. 

Курстың мақсаты: жан-жақты зерттеу географиялық атаулардың, олардың шығу тегі, мағынасы және мазмұны. 

Пререквизиттер: Қазақстанның физикалық географиясы,  Геоморфология, Жалпы гидрология, Халықтар 

географиясы 



Постреквизиттер: Диплом жұмыстары. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері. 

Курстың мазмұны пәннің мазмұны мен маңызы бар топонимика үшін география, тарих, лингвистика, даму 

ерекшеліктерін зерттеу ғылым, негізгі ұғымдарды, заңдылықтарды шығу тегі мен эволюциясы, географиялық атаулар, 

семантика, этимология және этиологиясы географиялық атауларды анықтау; байланысты тарихи оқиғаларды, 

жағдайларды өзгерту аумақтың ерекшелігіне, географиялық атаулардың, теориялық білімдерді практикада қолдану. 

Құзыреті: 

A білім және түсіну - білу тарихында топонимикалық зерттеулердің теориялық ережелер, семантику, этимологию және 

этиологиясы географиялық атауларды қолдана білу, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану; білуі тиіс мазмұны 

топонимикалық әдістердің үшін ғылыми жұмыстар жүргізу. 

B білімдерін қолдану және пониманий - дұрыс қолдана білу туралы білім генезисі топонимов, олардың тарихи, 

лингвистикалық және географиялық негізде түсіндіре білу мазмұны топонимов халыққа. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - тарту қоғам назарын мәселелері бұрмалау мазмұнын, емле және айтылу 

топонимов, түсіндіре білу туралы халыққа излишествах және қауіп қызығушылығы ненаучного географиялық 

объектілерді атау. 

D коммуникативтік дағдылар - үйреніп, мазмұны және тарих топонимов, қорғай білу, әлеуметтік-маңызды мысалдары 

географиялық атауларды сақтау, олардың этиологиясы мен этимологию ғылыми мақсатта. 

E оқу дағдысы - ӛзін іздеу қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты құрастыру, талдау шығу тегі, мазмұны және 

даму топонимов, жұмыс істеуге топонимическими сөздіктермен-анықтамалықтармен, еркін бағдарлай білу, карта 

бойынша. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Топонимика Казахстана [Мәтін] : энцикл. ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағаттар 

комитеті. - Алматы : Аруна, 2010. - 815 Б.: ил. 2 

2. Мағлұмат Қазақ Алтая Топонимы [Мәтін] : моногр. / Б. Н. Бияров ; М-во образования и науки РК. -Өскемен : 

ВКМУ баспасы, 2012. - 120 б. 10 

3. Қазақ топонимдерінің этноэкологиялық негіздері. Оқу құралы. Алматы: Ғылым, 2011. 

4. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан өзен -көл атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 2017. - - 256 

бит.-25 дана 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Toponymy  

Course code Top-4302 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Salykbaeva G. M. 

Course objective: comprehensive study of geographical names, their origin, meaning and content. 

Course prerequisites: landscape And physical-geographical zoning, to study the course the student must know the disciplines of 

socio-economic geography, physical geography, history and cartography.  

Post-requisites: the Geography of the modern world. 

Course content: the study of the content and meaning of place names for geography, history, linguistics, the study of the features 

of the development of science, basic concepts, laws of origin and evolution of geographical names, semantics, etymology and 

etiology of geographical names; determining the relationship of historical events, the conditions of changes in the territory with 

the specifics of geographical names, the application of theoretical knowledge in practice. 

Competences: 

A knowledge and understanding - to know the history of toponymic research, theoretical positions, semantics, etymology and 

etiology of geographical names, to be able to apply theoretical knowledge in practice; to know the content of toponymic methods 

for scientific work. 

B application of knowledge and understanding - to be able to correctly apply knowledge about the Genesis of place names, their 

historical, linguistic and geographical basis, to be able to explain the content of place names to the population. 

C making (drawing up) judgments-to draw public attention to the issues of distortion of the content, spelling and pronunciation 

of place names, to be able to explain to the population about the excesses and the danger of Hobbies non-scientific renaming of 

geographical objects. 



D communication skills-to be guided in the content and history of place names, to be able to protect socially significant 

examples of geographical names, to preserve their etiology and etymology for scientific purposes. 

E learning skills-to be able to search for the necessary economic and geographical information, to analyze the origin, content and 

development of place names, to work with toponymic dictionaries, reference books, to be able to freely navigate the 

map.Recommended reading: 

1. Toponymy of Kazakhstan [Text]: encyclopedia. directory / M-in communication and information of RK, Committee of 

information and archives. - Almaty: Aruna, 2010. - 815 p.: Il. Two 

2. Biyarov, B. N. Place names of Kazakh Altai [Text]: monograph. / B. N. Burov, M of education and science. - Ust-

Kamenogorsk : publishing house of East Kazakhstan state University, 2012. - 120 p. 10 

3. Allmoldova K. D. Kazak couponimdur ethnoecological Neger. Oku kuraly. Almaty: Gylym, 2011. 

4. K. Saparov. So Shygys Kazakhstan Zen -CL fowleri: owly / I. T. Saparov. - Almaty: Evero, 2017. - 256 bits.-25 EQ 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Геоэкономика и интеграционные процессы  

Код дисциплины OUUR-4304 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество  кредитов 3 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Токаева Ж.Т.  

Цель курса: 

- формирование знаний о современной геоэкономической зоне, понимание новых экономических процессов и ситуаций.   

Пререквизиты курса. Основы экономической теории, философия, экономическая, социальная и политическая 

география. 

Постреквизиты курса. Практика, дипломная работа 

Содержание курса: Преимущество науки-ее пограничная особенность, обеспечивающая наличие и использование 

масштабных по содержанию междисциплинарных связей. Это наука, формирующая полные знания студентов об 

особенностях развития современного мира в условиях реформы во всех сферах общественно-экономической жизни. 

Компетенции: Знания и понятия: особенности геоэкономического пространства, влияние геоэкономических факторов 

на развитие мира , международные экономические отношения, современные геоэкономические технологии, условия 

глобализации и интеграции мировой экономики; 

Понимание и применение знаний: разработка геоэкономических характеристик стран мира и прогнозы их будущего 

развития; 

Формирование мышления: умение применять теоретические знания в соответствии с современными 

геоэкономическими и геостратегическими проблемами мира; анализ и прогнозирование геоэкономических стратегий. 

Коммуникативные навыки: применять знания и навыки в повседневной жизни и на производстве, определять 

геоэкономические проблемы, искать и предлагать пути геостратегической оптимизации. 

Навыки или способности к чтению: овладение навыками анализа, сопоставления и прогнозирования крупных 

геоэкономических зон, стран мира, сбор и обработка статистических, картографических материалов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мухаметжанова, Д. Ш. Мировые интеграционные объединения и Казахстан: сотрудничество в условиях 

регионализации [Текст]  : [моногр.] / Д. Ш. Мухамеджанова. - Алматы : [КИСИ при Президенте РК], 2013. - 348 с. 2 

2. Данилов-Данильян В. И. Экологический вызов и устойчивое развитие: [Учеб. пособие] / В. И. Данилов-Данильян, К. 

С. Лосев.- М.: Прогресс-Традиция, [2005] .- 415 с. 6 

3. . Каймулдинова К. Д. Басқарудың географиялық негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016. -160 бет. -25 экз 

. Методы преподавания: проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) занятий с использованием 

ИКТ и других средств. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 



методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

 

Геоэкономика және интеграциялық процестер  

Пән коды OUUR-4304 

Пәннің типі БП 

Курстың/пәннің деңгейі 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит 

Дәріс берушінің/профессор Ж. Т. Тоқаевтың аты-жөні  

Курстың мақсаты:- заманауи геоэкономикалық аймақ туралы білімді қалыптастыру, жаңа экономикалық процестер 

мен жағдайларды түсіну.   

Курстың пререквизиттері. Экономикалық теория негіздері, философия, экономикалық, әлеуметтік және саяси 

география. 

Курстың постреквизиттері. Практика, дипломдық жұмыс 

Курстың / пәннің мазмұны: ғылымның басымдылығы-оның шекаралық ерекшелігі, мазмұны бойынша ауқымды 

пәнаралық байланыстардың болуын және қолданылуын қамтамасыз етеді. Бұл қоғамдық-экономикалық өмірдің барлық 

салаларындағы реформа жағдайындағы қазіргі әлемнің даму ерекшеліктері туралы студенттердің толық білімін 

қалыптастыратын ғылым. 

Құзыреттіліктер: Білім және ұғымдар: геоэкономикалық кеңістіктің ерекшеліктері, әлем дамуына геоэкономикалық 

факторлардың әсері , Халықаралық экономикалық қатынастар, қазіргі геоэкономикалық технологиялар, әлемдік 

экономиканың жаһандануы мен интеграциясы шарттары; 

Білімді түсіну және қолдану: әлем елдерінің геоэкономикалық сипаттамаларын әзірлеу және олардың болашақ 

дамуының болжамдары; 

Ойлауды қалыптастыру: қазіргі заманғы геоэкономикалық және геостратегиялық проблемаларға сәйкес теориялық 

білімді қолдана білу; геоэкономикалық стратегияларды талдау және болжау. 

Коммуникативтік дағдылар: күнделікті өмірде және өндірісте білім мен дағдыларды қолдану, геоэкономикалық 

мәселелерді анықтау, геостратегиялық оңтайландыру жолдарын іздеу және ұсыну. 

Оқу дағдысы немесе қабілеті: ірі геоэкономикалық аймақтарды, әлем елдерін талдау, салыстыру және болжау 

дағдыларын меңгеру, статистикалық, картографиялық материалдарды жинау және өңдеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Мұхаметжанова, Д. Ш. Әлемдік интеграциялық бірлестіктер және Қазақстан: ынтымақтастық жағдайында 

аймақтандыру [Мәтін] : [моногр.] / Д. Ш. Мұхамеджанова. - Алматы : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2013. - 348 б. 
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2. Данилов-Данильян В. И. Экологиялық шақыру және тұрақты даму: [Оқу құралы. пособие] / В. И. Данилов-Данильян, 

К. С. Лосев.- М.: Прогресс-Дәстүрі, [2005] .- 415 Б. 6 

3. . Каймулдинова К. Д. Басқарудың географиялық негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016. -160 бет. -25 дана 

. Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер-шағын 

топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: қазақ, орыс. 

Кредит алуға арналған шарттар: шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылу, сабақтардағы белсенділік, пәнге 

қызығушылық; әр түрлі ақпарат көздерімен өз бетінше жұмыс істей білу және өзінің кәсіби білімін өз бетімен 

толықтыра білу, сондай-ақ тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Емтиханда білімді 

бағалау кезінде мыналар ескеріледі: теорияны түсіну және меңгеру дәрежесі; әдістемелік дайындық; нақты материалды 

білу; курс бойынша міндетті әдебиетпен танысу; теорияны практикаға қоса бере білу; ғылым тарихымен танысу; 

логика, жауаптың құрылымы мен стилі, ұсынылған ережелерді қорғай білу. 

Geo-Economics and integration processes  

Discipline code OUUR-4304 

DB discipline type 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 year 

Semester of study 7 semester 

Number of credits 3 credits 

Full name of lecturer / Professor Tokayev Zh. T.  

Course objective: 

- formation of knowledge about the modern geo-economic zone, understanding of new economic processes and situations.   

Course prerequisites. Fundamentals of economic theory, philosophy, economic, social and political geography. 

Post-requisites of the course. Practice, thesis 



Course content: the Advantage of science is its borderline feature, providing the presence and use of large-scale content of 

interdisciplinary connections. It is the science forming full knowledge of students about features of development of the modern 

world in the conditions of reform in all spheres of social and economic life. 

Competencies: Knowledge and concepts: features of geo-economic space, the impact of geo-economic factors on the 

development of the world, international economic relations, modern geo-economic technologies, the conditions of globalization 

and integration of the world economy; 

Understanding and application of knowledge: development of geo-economic characteristics of the countries of the world and 

forecasts of their future development; 

Formation of thinking: the ability to apply theoretical knowledge in accordance with modern geo-economic and geostrategic 

problems of the world; analysis and forecasting of geo-economic strategies. 

Communication skills: apply knowledge and skills in everyday life and in the workplace, identify geo-economic problems, 

search and suggest ways of geostrategic optimization. 

Skills or reading abilities: mastering the skills of analysis, comparison and forecasting of large geo-economic zones, countries of 

the world, collection and processing of statistical, cartographic materials. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Mukhametzhanova, D. sh. World integration associations and Kazakhstan: cooperation in the conditions of regionalization 

[Text]: [monograph.] / D. S. Mukhamedzhanov. - Almaty: [Kishi under the President of Kazakhstan], 2013. - 348 p. 2 

2. Danilov-Danilyan V. I. Environmental challenge and sustainable development: [Studies. textbook] / V. I. Danilov-Danilyan, 

K. S. Losev.- M.: Progress-Tradition, [2005].- 415 p. 6 .  

3. . Baimuldinova K. D. Baserade geographicaly negadon : excellent Ali. - Almaty: Evero, 2016. -160 bet. -25 EQ 

. Teaching methods: lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining loans: welcome the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as 

well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge on the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Основы управления и устойчивого развития  

Код дисциплины OUUR-4304 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Айткожина С.К. 

Цель -  будущим учителям географии и специалистам в области географии дать системное представление о 

территориальных аспектах управления, сформировать географическое мышление, которое необходимо для решения 

вопросов природопользования и охраны природы. 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Ландшафтоведение и физико-географическое районирование, 

Политология, Философия 

Постреквизиты: Казахстан в мировой экономике ,Экономическая география ВКО, Экономическая и социальная 

география Казахстана ,  Экономическая, социальная и политическая география мира 

Компетенции: Владеет географическими методами объяснения природных, экономических и социальных явлений и 

процессов на территории Казахстана, используя различные символы и понятия. 

Содержание курса/дисциплины- По данной дисциплине предполагается изучение двух модулей, составляющая два 

блока курса «Основы управления и устойчивого развития». В первом модуле изучается общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения мира. Во втором модуле изучаются вопросы  этносоциального 

характера, проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алинов, М. Ш. Основы устойчивого развития [Текст]  : [учеб. пособие] / М. Ш. Алинов ; М-во образования и науки 

РК. - Алматы : Бастау, 2013. - 200 с. 25 

2. Каймулдинова К. Д. Басқарудың географиялық негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016. -160 бет. -25 экз 

3. Төлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы география : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2018.-194 бет.-15 экз 

 

Методы преподавания: проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) занятий с использованием ИКТ 

и других средств. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 



Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Басқару және тұрақты даму негіздері  

Пән коды OUUR-4304 

Пәннің типі БП 

Курстың/пәннің деңгейі 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Айткожина С. К. 

Мақсаты-болашақ география пәні мұғалімдеріне және география саласындағы мамандарға басқарудың аумақтық 

аспектілері туралы жүйелі түсінік беру, табиғатты пайдалану және табиғатты қорғау мәселелерін шешу үшін қажет 

географиялық ойлауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Ландшафттану және физика-географиялық аудандастыру, саясаттану, 

Философия 

Постреквизиттер: әлемдік экономикадағы Қазақстан, ШҚО экономикалық географиясы , Қазақстанның экономикалық 

және әлеуметтік географиясы, әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Құзіреттілік: Қазақстан аумағындағы табиғи, экономикалық және әлеуметтік құбылыстар мен процестерді түсіндірудің 

географиялық әдістерін, әр түрлі нышандар мен ұғымдарды қолдана отырып біледі. 

Курстың/пәннің мазмұны-Берілген пән бойынша "басқару және тұрақты даму негіздері"курсының екі блогын құрайтын 

екі модульді оқу болжанады. Бірінші модульде жалпы теориялық сұрақтар және әлем халқының көбею ерекшеліктері 

оқытылады. Екінші модульде этноәлеуметтік сипаттағы мәселелер, еңбек ресурстарының мәселелері және халықты 

орналастыру ерекшеліктері зерттеледі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Алинов, М. Ш. тұрақты даму негіздері [Мәтін] : [оқу. оқу құралы] / М. Ш. Алинов ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : Бастау, 2013. - 200 б. 25 

2. Каймулдинова К. Д. Басқарудың географиялық негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016. -160 бет. -25 дана 

3. Е. А. Төлегенов, К. Н. Мамирова Қолданбалы география: оқу құралы.- Алматы : Отан, 2018.-194 бет.-15 дана 

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер-шағын 

топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: қазақ, орыс. 

Кредит алуға арналған шарттар: шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылу, сабақтардағы белсенділік, пәнге 

қызығушылық; әр түрлі ақпарат көздерімен өз бетінше жұмыс істей білу және өзінің кәсіби білімін өз бетімен 

толықтыра білу, сондай-ақ тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Емтиханда білімді 

бағалау кезінде мыналар ескеріледі: теорияны түсіну және меңгеру дәрежесі; әдістемелік дайындық; нақты материалды 

білу; курс бойынша міндетті әдебиетпен танысу; теорияны практикаға қоса бере білу; ғылым тарихымен танысу; 

логика, жауаптың құрылымы мен стилі, ұсынылған ережелерді қорғай білу. 

Framework for the management and sustainable development  

Discipline code of OUR-4304 

Type of discipline DB 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor S. K. Aitkozhin 

The goal is to give future teachers of geography and specialists in the field of geography a systematic understanding of the 

territorial aspects of management, to form a geographical thinking that is necessary to address the issues of environmental 

management and conservation. 

Prerequisites: Ecology and sustainable development, landscape Science and physical-geographical zoning, political Science, 

Philosophy 

Post-requisites: Kazakhstan in the world economy, economic geography of East Kazakhstan region, Economic and social 

geography of Kazakhstan, Economic, social and political geography of the world 

Competence: Possesses geographical methods of explanation of natural, economic and social phenomena and processes on the 

territory of Kazakhstan, using various symbols and concepts. 

Content of the course / discipline-in this discipline it is planned to study two modules that make up two blocks of the course 

"Fundamentals of management and sustainable development". The first module examines General theoretical issues and 



peculiarities of reproduction of the world population. The second module examines the issues of ethnic and social character, the 

problems of labor resources and the peculiarities of population placement. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Alinov, M. S. Fundamentals of sustainable development [Text]: [studies. guide] / M. S. Alimov, M of education and science. - 

Almaty: Bastau, 2013. - 200 p. 25 

2. Baimuldinova K. D. Baserade geographicaly negadon : excellent Ali. - Almaty: Evero, 2016. -160 bet. -25 EQ 

3. Tolegenov E. A., Mamirova K. N. Geography: oku kuraly.- Almaty: Otan, 2018.-194 Beth.-15 EXS 

Teaching methods: lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining loans: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject; the ability to work 

independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge in the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; 

logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

География населения с основами демографии  

Код дисциплины GNODE-4303 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель -  формирование системного представления о географии населения мира. 

Пререквизиты: Общее землеведение, Введение в экономическую и социальную географию,  школьный курс 

экономической  и социальной географии мира. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. 

Компетенции: A знание и понимание – знать общие теоретические вопросы и особенности воспроизводства населения 

мира, проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

B применение знаний и пониманий - составлять географический анализ объектов, явлений и процессов на основе 

литературных, статистических и картографических источников. 

C вынесение (составление) суждений - уметь выделять социально-демографические особенности территорий, 

ориентировать студентов для реализации экономических и социальных программ развития, формировать 

патриотические гражданские позиции студентов. 

D коммуникативные навыки - использовать полученные знания на практике. 

E учебные навыки - иметь навыки работы с картами и статистическими источниками. 

Содержание курса/дисциплины- По данной дисциплине предполагается изучение двух модулей, составляющая два 

блока курса «География с основами демографии и этнографии». В первом модуле изучается общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения мира. Во втором модуле изучаются вопросы  этносоциального 

характера, проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Жумасултанов Т.Ж. Народ Казахстана: современное состояние демографического и социального развития (обзор-

анализ-комментиарии).- Алматы, 2012.- 230с. 

2. Акатай С.Н. Древние культы и традиционная культура казахского народа/ С.Н. Акатай.- Алматы, 2011.- 424с. 

3. Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях: сб. науч. трудов.- Усть-Каменогорск: 

Либриус, 2011.- 404с. 

4. Кожахметов А.Б. Внутренняя миграция в Казахстане: в поисках решения/ А.Б. Кожахметов, М.Б. Асанбаев.- 

Алматы: РОО Шанырак, 2010.- 180с. 

5. Мироненко Н.С. Демографический кризис в странах Европы: причины и последствия // Вестник МГУ – № 6, 2014 

Методы преподавания: проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) занятий с использованием ИКТ 

и других средств. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 



приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Халықтар географиясы демография негіздерімен және этнография 

Пәннің коды GNODE-4303 

Пәннің типі КП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Семестр 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Бейсембаева Р. С. 

Мақсаты - қалыптастыру туралы жүйелі білім беру географиясының әлем. 

Деректемелері / пререквизиттері: Жалпы жертану, Кіріспе экономикалық және әлеуметтік географиясын, мектеп курсы 

экономикалық және әлеуметтік география. 

Постреквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 

Құзыреті: А білу және түсіну – білу жалпы теориялық мәселелері, ерекшеліктері, халықтың ұдайы бейбітшілік 

мәселелері, еңбек ресурстары және халықтың орналасу ерекшеліктері. 

B білімдерін қолдану және пониманий - құрайтын географиялық талдау объектілердің, құбылыстар мен процестердің 

негізінде әдеби, статистикалық және картографиялық көздері. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - білу, бөлуге, әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері аумақтарды бағыттау 

үшін студенттер іске асыру экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын қалыптастыруға, патриоттық және 

азаматтық ұстанымын. 

D коммуникативтік дағдылар - алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану. 

E оқу дағдысы - білу карталармен және статистикалық көздері. 

Курстың/пәннің мазмұны - пән Бойынша зерттеу болжанады екі модульді құрайтын екі блок курс "География 

негіздерімен демография және этнография". Бірінші модульде оқытылады жалпы теориялық мәселелері, ерекшеліктері, 

халықтың ұдайы. Екінші модульде оқытылады сұрақтар этносоциального сипаттағы мәселелер, еңбек ресурстары және 

халықтың орналасу ерекшеліктері. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Жумасултанов Т. Ж. Халқы: қазіргі жай-күйі, демографиялық және әлеуметтік даму (шолу-талдау-комментиарии).- - 

Алматы, 2012.- 230с. 

2. Акатай С. Н. Ежелгі вовлечения молодежи в деструктивные культы и традиционная культура казахского народа/ С. 

Н. Акатай.- Алматы, 2011.- 424с. 

3. Этнодемографиялық үрдістер " Қазақстандағы және шекаралас аумақтардағы: сб. науч. еңбектер.- Усть-Каменогорск: 

Либриус, 2011.- 404с. 

4. Қожахметов А. Б. Қазақстандағы Ішкі көші-қон: іздеу, шешу/ А. Б. Қожахметов, М. Б. Асанбаев.- Алматы: Шаңырақ 

РҚБ, 2010.- 180с. 

5. Мироненко Н.С. Демографиялық дағдарыс Еуропа елдеріндегі: себептері мен салдары // Вестник ММУ – № 6, 2014 

Сабақ беру әдістері: дәріс, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды пайдалана отырып, АКТ және басқа да 

құралдар. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Geography of population with the basics of demography and Ethnography 

Discipline code GNODE-4303 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 6 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor R. S. Beisembayev 

The goal is to form a systematic understanding of the geography of the world's population. 

Prerequisites: General earth science, Introduction to economic and social geography, school course of economic and social 

geography of the world. 

Post-requisites: Economic, social and political geography of the world. 



Competencies: a knowledge and understanding – to know the General theoretical issues and features of the reproduction of the 

world's population, the problems of labor and the features of the population. 

B application of knowledge and understanding - to make geographical analysis of objects, phenomena and processes based on 

literary, statistical and cartographic sources. 

C making (drawing up) judgments-to be able to allocate social and demographic features of territories, to Orient students for 

realization of economic and social programs of development, to form Patriotic civil positions of students. 

D communication skills-use the knowledge gained in practice. 

E learning skills - have skills in working with maps and statistical sources. 

Course/discipline content-this course is supposed to study two modules, which make up two blocks of the course "Geography 

with the basics of demography and Ethnography". The first module examines the General theoretical issues and features of the 

reproduction of the world population. The second module examines the issues of ethnic and social character, the problems of 

labor resources and the peculiarities of population placement. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Gamesultan T. J. the People of Kazakhstan: current state of demographic and social development (survey-analysis-

Kommentarii).- Almaty, 2012.- 230C. 

2. Akatai S. N. Ancient cults and traditional culture of the Kazakh people/ S. N. Akatai.- Almaty, 2011.- 424c. 

3. Ethnodemographic processes in Kazakhstan and neighboring territories: collection of scientific works. labours'.- Ust-

Kamenogorsk: Librius, 2011.- 404s. 

4. Kozhakhmetov A. B. internal migration in Kazakhstan: in search of a solution/ A. B. Kozhakhmetov, M. B. Asanbaev.- 

Almaty: ROO Shanyrak, 2010.- 180s. 

5. Mironenko N. S. Demographic crisis in Europe: causes and consequences / / Bulletin of Moscow state University - № 6, 2014 

Teaching methods: lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Технико-экономические основы производства 

 Код дисциплины TEOP-2210 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 3 год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель -  Дисциплина «Технико-экономические основы производства», является учебной дисциплиной звена 

политехнического образования, знакомит студентов с орудиями труда, сырьем, его расходом, технологией и 

технологическим уровнем различных отраслей экономики для применения этих знаний на практике а также формирует 

у студентов специальности  «География» представление о производственном процессе, как о системе, состоящей из 

элементов технологических процессов и экономического блока. 

Пререквизиты: Общее землеведение, Введение в ЭСПГМ 

Постреквизиты: экономическая, социальная и политическая география мира, Экономическая, социальная география 

Казахстана 

Компетенции: знание и понимание: знать теоретические положения экономической географии, содержание 

географических методов, осуществлять правильный подбор методов для эффективного проведения научных 

исследований, понимать содержание основных законов и закономерностей в экономической географии; знать основы 

технологических процессов для составления анализа размещения производств и географии отраслей;. Уметь 

адаптировать знания к обновленным школьным программам. 

применение знаний и понимания: 

находить связи между теоретическими положениями географического и экономического содержания, уметь 

организовывать научные исследования, составлять научные программы и научные проекты в исследовательской работе 

студентов и школьников. 

выражение суждений: свободно владеть общегеографическими  и экономико-географическими знаниями. 

коммуникативные способности:   владеть большим арсеналом географических методов для проведения научных 

работ, составления проектов; уметь проводить поиск необходимой экономико-географической информации, 

достоверных статистических материалов. 

способности к учебе:   иметь высокую техническую подготовку, свободно владеть различными компьютерными 

программами 



Содержание курса/дисциплины  

для проведения географических исследований, уметь обрабатывать статистический материал и представлять его в 

графическом  виде. Иметь навыки работы с настенными, контурными и картами атласа. 

- Дисциплина знакомит студентов с технологией и технологическим уровнем различных отраслей экономики, 

формирует  представление о производственном процессе, об основных природоохранных и экологических понятиях 

экономико-географического цикла.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Мартынов, В. Л. Социально-экономическая география современного  мира [Текст]  : учеб. для вуза / В. Л. Мартынов, 

Э. Л. Файбусович. - М. : Академия, 2010. - 249 с. 5 

2. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика: история, методы, состояние и перспективы 

размещения производительных сил [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева. 

- М. : Юрайт, 2011. - 540 с. 10 

3. Козьева, И.А. Экономическая география и регионалистика [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / И. А. Козьева, Э. Н. 

Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2012. - 333 с. 1 

4. Бейсембаева Р. С. Ресей федерациясының экономикалық аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы  : оқу 

құралы / Р. С. Бейсембаева, Г. М. Салықбаева, Н. Қ. Қабдрахманова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. - 73 бет. -5 экз 

Дополнительная: 

1. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства/ под ред. А. Ф. Куракина. М., 2011 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, интерес к 

предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; логика, структура и стиль ответа, умение защищать 

выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Пәннің коды TEOP-2210 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі-5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Бейсембаева Р. С. 

Мақсаты - Өндірістік және өндірістік емес саланы дамытудың географиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ әлемдік 

экономикадағы екі саланың филиалдарының орналасуын және аумақтық ұйымдарын құрудың негізгі ерекшеліктерін 

зерттеу.    

Деректемелері / пререквизиттері: Экология және тұрақты даму, Кіріспе ЭСПГМ, География (школьный курс) 

Постреквизиттер: экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.  

Құзыреті: білу және түсіну: экономикалық географияның теориялық жағдайын, географиялық әдістердің мазмұнын 

білу, ғылыми зерттеулерді тиімді жүргізу үшін әдістерді дұрыс таңдау, экономикалық географиядағы негізгі заңдар мен 

заңдылықтардың мазмұнын түсіну; сала географиясы мен өндірістің орналасуын талдау жасау үшін технологиялық 

процестердің негіздерін білу; топырақ типтерін түсіндіру үшін, оларды пайдалану және сақтау. Білімді жаңартылған 

мектеп бағдарламаларына бейімдей білу. 

білім мен түсінуді қолдану: географиялық және экономикалық мазмұнның теориялық жағдайлары арасында байланыс 

табу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, студенттер мен оқушылардың зерттеу жұмысында ғылыми бағдарламалар мен 

ғылыми жобалар құру. 

пікір білдіру: жалпы географиялық және экономикалық-географиялық білімді еркін меңгеру. 

коммуникативтік қабілеттер: ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін географиялық әдістердің үлкен арсеналын меңгеру; 

қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты, сенімді статистикалық материалдарды іздестіруді жүргізе білу. 

оқу қабілеті: жоғары техникалық дайындық, Географиялық зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды еркін меңгеру, статистикалық Материалды өңдеу және оны графикалық түрде ұсыну. Қабырға, контур 

және Атлас карталарымен жұмыс істеу дағдысы болу. 

 

Курстың/пәннің мазмұны - Пән студенттерді таныстырады технологиясымен және технологиялық деңгейі 

экономиканың әр түрлі салалары, туралы түсініктер өндірістік процесте негізгі табиғат қорғау және экологиялық 

ұғымдар экономикалық-географиялық цикл.  

Ұсынылатын әдебиет: 



Негізгі: 

1. Мартынов, В. Л. Әлеуметтік-экономикалық қазіргі дүние географиясы [Текст] : учеб. жоғары оқу орны үшін / В. Л. 

Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М.: Академия, 2010. - 249 Б. 5 

2. Мағлұмат Экономикалық география және аймақтану : өндірістік күштерді орналастыру тарихы, әдістері, жағдайы 

және перспективалары [Мәтін]: оқу. жәрдемақы ля жоо-ның / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Ж. Световцева. - М.: 

Юрайт, 2011. - 540 Б. 10 

3. Козьева, И. А. Экономикалық география және регионалистика [Текст] : учеб. оқу құралы / И. А. Козьева, Э. Н. 

Толығырақ оқу - 2-ші басылым. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 333 Б. 1 

4. Бейсембаева Р. С. Ресей федерациясының экономикалық аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы : оқу 

құралы / Р. С. Бейсембаева, Г. М. Салықбаева, Н. Қ. Қабдрахманов. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. - 73 бет. -5 экз 

Қосымша: 

5. Негіздері, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірісінің/ под ред. А. Ф. Куракина. М., 2011 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін 

емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; тарихымен танысу; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Technical and economic basis of production 

 TEOP discipline code-2210 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 3 years 

Semester of study 5 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/Professor R. S. Beisembayev 

The purpose of the Discipline "Technical-economic foundations of production", is a training discipline level Polytechnic 

education, introduces students to the instruments of labour, raw materials, its consumption, technology and technological level in 

various industries for applying this knowledge in practice and develop in the students specialty "Geography" idea of the 

production process as a system consisting of technological processes and economic unit. 

Prerequisites: Ecology and sustainable development, introduction to ESGM, Geography (school course) 

Post-requisites: economic, social and political geography of the world.  

Competencies: knowledge and understanding: to know the theoretical positions of economic geography, the content of 

geographical methods, to carry out the correct selection of methods for effective research, to understand the content of the basic 

laws and laws in economic geography; to know the basics of technological processes for the analysis of the location of 

production and geography of industries; to know the laws of soil geography to explain the types of soils, their use and 

conservation. To be able to adapt knowledge to the updated school programs. 

application of knowledge and understanding: 

to find connections between theoretical positions of geographical and economic content, to be able to organize scientific 

researches, to make scientific programs and scientific projects in research work of students and school students. 

expression of judgments: to be fluent in General geographic and economic geographical knowledge. 

communication skills: possess a large Arsenal of geographical methods for research, drafting; be able to search for the 

necessary economic and geographical information, reliable statistical materials. 

ability to study: to have a high technical training, to be fluent in various computer programs for geographical research, to be 

able to process statistical material and present it in graphical form. To have the skills 

analyze various technological processes, forecast the consequences of the development of various industries. 

Course content-Discipline introduces students to the technology and technological level of various sectors of the economy, 

forms an idea of the production process, the basic environmental and environmental concepts of the economic and geographical 

cycle.  

Recommended reading: 

Basic: 

1. Martynov, V. L. Socio-economic geography of the modern world [Text]: studies. for the University / V. L. Martynov, E. L. 

Faibusovich. - Moscow: Academy, 2010. - 249 p. 5 

2. Kuzbozhev, E. N. Economic geography and regionalism: history, methods, state and prospects of productive forces placement 

[Text] : studies. the benefit of La universities / E. N. Kuziboev, I. A. Kazieva, M. G. Svetovaja. - Moscow: Yurayt, 2011. - 540 

p. 10 

3. Koseva, I. A. Economic geography and regional studies [Text] : textbook. the benefit of La high schools / I. A. Kazieva, E. N. 

Kuziboev. - 2nd ed. - M. : INFRA - M, 2012. - 333 p. 1 



4. According to R. S. Resey federatisii economically Oudenaren economy-geographicaly siyathemba : excellent Ali / R. S. 

beysembayev, M. Saliev, N. .. Kabdrakhmanova. - Oskemen : S. Amanzholov finday SMU "Berel" baspasy, 2016. - 73 Beth. -5 

EQ 

Additional: 

6. Fundamentals of industrial and agricultural production / ed. A. F. Kurakin. M., 2011 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the ability to 

work independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the exam takes into account: 

understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity 

with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; familiarity with the history of science; logic, 

structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Преддипломная практика 
 Код дисциплины PP2 

Тип дисциплины МП 

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 8 семестр 

Количество  кредитов10 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Бейсембаева Р.С. 

Цель -  закрепление знаний, полученных  в процессе обучения в высшем учебном заведении, на закрепление 

приобретенных практических навыков проведения  научных исследований и написания дипломных работ. 

Пререквизиты: учебная практика, весь комплекс учебных дисциплин с 1по 8 семестр. 

Компетенции: Обязанности студента: 

1.Своевреннеое прибытие на практику, имея дневник рабочую учебную программу практики. 

2.Подчинятся действующим правилам посещаемых объектов, а также выполнять требование руководителя по 

выполнению намеченных заданий. 

3.Изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и производственной санитарии. 

4.Вести индивидуальный дневник практики, участвовать в научно исследовательской работе, согласно, учебной 

программы. 

5.Запрещается самовольно отлучаться с места практики. 

6.По окончании практики представить руководителю практики  письменный отчет и дневник практики. 

7.Представить отчет по практике для экспертизы комиссии по приему документации по кафедре географии. 

Содержание курса/дисциплины- Во время проведения практики  предполагается  посещение промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий, объектов инфраструктуры, акиматы, школы области, НИИ, сбор 

информации из публикаций местной печати, камеральная обработка собранной информации и материалов 

наблюдений, которые формируют у студентов навыки научно-исследовательской работы и должны быть 

отражены в дипломных работах. 

В период проведения преддипломной практики студенты выполняют следующие виды работ: 

1 день. Установочная конференция.  Ознакомление студентов с содержанием практики, требованиями по 

оформлению отчета. 

2-12день:  полевой период - ознакомление, изучение, сбор, обработка материалов баз практики. 

13 день- день оформления и сдача отчетов, проведение итоговой заключительной конференции по практике. 

Во время установочной конференции студенты знакомятся: 

- с содержанием программы практики, 

- методами проведения исследования, 

- особенностями сбора материалов по изучаемым объектам, их обработки и оформления отчетной 

документацией, 

-  с образцами  отчетных материалов и требованиями к их оформлению. 

Полевой этап практики включает 12 дней практики и предполагает проведение следующих видов работ: 

- работа в библиотеках г.Усть-Каменогорска и области, 

- посещение и работа в Управлении по статистике,  акиматах, в городском и областном архивах области, 

- посещение, изучение, сбор материалов на промышленных, транспортных и сельскохозяйственных 

предприятиях районов Восточно-Казахстанской области, согласно, тематики дипломных работ. 

В ходе проведения практики студентов предлагаются программы изучения города, сельского населенного 

пункта, промышленного, сельскохозяйственного, транспортного предприятия, план физико-географической и 

экономико-географической характеристики районов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Алисов Н. В., Хореб Б. С. Экономическая и социальная география мира  

(общий обзор): Учебник. — М.: Гардарики, 2010. 



2. Голубчиков Ю. Н. География человека. — М: Эдиториал УРСС, 2013. 

3. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. 2 -е изд. — М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Максаковский   В.   П.   Географическая   картина   мира.   Кн.   1.   Общая 

характеристика мира. — М.: Дрофа, 2013. 

5. Под ред. В. А. Ионцева и А. А. Саградова. — М.: МАКС Пресс, 2002. 

6. Периодическая печать, статистические сборники. 

Методы/формы оценки: дифференцированный зачет (оценка по практике и защита отчета). 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность. интерес к предмету; 

умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний учитываются: понимание и степень усвоения теории; методическая 

подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение приложить 

теорию к практике; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Диплом алдындағы практика 

Пәннің коды PP2 

Пәннің типі МП 

- Курс/пән деңгейі 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 8 семестр 

Саны кредитов10 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Бейсембаева Р. С. 

Мақсаты - алған білімдерін бекіту және оқыту процесінде жоғары оқу орнында бекітуге сатып алынған практикалық 

дағдыларды ғылыми зерттеулер жүргізу және жазу, дипломдық жұмыстар. 

Деректемелер: оқу практикасы, бүкіл кешені оқу пәндерінің отырып, 1-ден 8 семестр. 

Құзыреттілігі: студент Міндеттері: 

1.Своевреннеое келуін тәжірибеге ие бола отырып, күнделік жұмыс бағдарламасын практика. 

2.Подчинятся қолданыстағы ережелерге баратын объектілер, сондай-ақ талабын басшысының орындауы бойынша 

белгіленген тапсырма. 

3.Зерттеуге және қатаң сақтауға; еңбекті қорғау ережелері мен қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария 

ережелері. 

4.Вести жеке практика күнделігін қатысуға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына сәйкес, оқу бағдарламасы. 

5.Өз бетінше кетіп қалуға орнынан практика. 

6.Практика аяқталғаннан кейін ұсынуға практика жетекшісіне жазбаша есебі мен практика күнделігін. 

7.Есеп беруге тәжірибе үшін сараптама комиссиясын қабылдау бойынша құжаттама бойынша география. 

Курстың/пәннің мазмұны - тәжірибе өткізу көзделіп отыр бару өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, 

инфрақұрылым объектілерін, әкімшілік, мектеп, ҒЗИ, ақпарат жинау жарияланымдар жергілікті баспасөзде 

камеральдық өңдеу жиналған ақпарат және бақылау материалдарын қалыптастыратын студенттердің дағдылары 

ғылыми-зерттеу жұмысының көрсетілуге тиісті дипломдық жұмыстар. 

Өткізу кезеңінде диплом алдындағы іс-тәжірибе орындайды келесі жұмыс түрлері: 

1. Конференция өтті. Таныстыру мазмұны практика талаптары бойынша есепті рәсімдеу. 

2-12день: далалық кезең - таныстыру, зерделеу, жинау, өңдеу материалдарын практика базалары. 

13 - ресімдеу және есептерді тапсыру, өткізу, қорытынды қорытынды конференцияда практика бойынша. 

Практика нәтижесі бойынша өткізілген қорытынды конференцияда студенттер тәжірибе танысады: 

- тағылымдама бағдарламасының мазмұнымен, 

- әдістерін зерттеу жүргізу, 

- ерекшеліктерімен, материалдарды жинау бойынша оқылатын объектілер, оларды өңдеу және безендіру, есептік 

құжаттама, 

- үлгілері есептік материалдарды қойылатын талаптарға және оларды ресімдеу. 

Далалық кезең тәжірибесін қамтиды 12 күн практикасын өткізуді қарастырады мынадай жұмыс түрлерін: 

- кітапханаларда жұмыс жасау Өскемен қ., 

- бару және Басқару статистика бойынша, әкімдіктердің, қалалық және облыстық мұрағаттарында, 

- бару, зерттеу, материалдар жинау, өнеркәсіп, көлік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында Шығыс Қазақстан 

облысы аудандарының сәйкес, тақырыптағы дипломдық жұмыстар. 

Жүргізу барысында студенттердің ұсынылады зерттеу қаласы, ауылдық елді мекендердің, өнеркәсіп, ауыл 

шаруашылық, көліктік кәсіпорындар, жоспар физика-географиялық және экономика-географиялық сипаттамасы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Алисов Н. В. в., Хореб Б. С. Экономикалық және әлеуметтік географиясы 

(жалпы шолу): Оқулық. — М.: Гардарики, 2010. 

2. Голубчиков Ю. Н. География адам. — М: Эдиториал УРСС, 2013. 

3. Максаковский В. П. Дүниежүзілік мәдени мұра. 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2013. 



4. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. Жалпы 

сипаттамасы әлем. — М.: Дрофа, 2013. 

5. Под ред. В. А. Ионцева А. А. Саградова. — М.: МАКС Пресс, 2012. 

6. Мерзімдік басылымдар, статистикалық жинақтар. 

Бағалау әдісі/нысаны: дифференциалды сынақ (бағалау практика бойынша қорғау есебі). 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс істеуге, белсенділік танытты. 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Білім деңгейін бағалауда 

ескеріледі: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті 

түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; логика, құрылымы және стилі жауап білу, 

қорғауға ұсынған қағидалары. 

Externship 

 Discipline code PP2 

Type of discipline MP 

Course/discipline level 

Year of study 4th year 

Semester of study 8 semester 

Number of credit10 credits 

Name of lecturer/Professor R. S. Beisembayev 

The aim is to consolidate the knowledge gained in the process of learning in higher education, to consolidate the acquired 

practical skills of research and writing of theses. 

Prerequisites: educational practice, the whole complex of academic disciplines from 1 to 8 semester. 

Competence: responsibilities of the student: 

1.Svoevremenoe arrival at the practice, having the diary of the working curriculum practices. 

2.Obey the rules of the visited objects, as well as to fulfill the requirement of the head to perform the planned tasks. 

3.To study and strictly observe the rules of labor protection and safety and industrial sanitation. 

4.Keep an individual practice diary, participate in research work, according to the curriculum. 

5.It is forbidden to leave the place of practice without permission. 

6.Upon completion of the practice, submit a written report and a diary of the practice to the head of the practice. 

7.Submit a report on the practice for the examination of the Commission on the reception of documentation on the Department 

of geography. 

The content of the course / discipline-during the practice is expected to visit industrial, agricultural enterprises, infrastructure, 

akimats, schools, research institutes, collect information from publications of the local press, Desk processing of the collected 

information and observation materials that form students ' research skills and should be reflected in the thesis. 

During the pre-diploma practice students perform the following types of work: 

1 day. Installation conference.  Familiarization of students with the content of the practice, the requirements for the report. 

2-12день: field period, reading, studying, collecting, processing materials base practices. 

Day 13-day of registration and submission of reports, the final final conference on practice. 

During the installation of the conference, students are introduced: 

- with the content of the practice program, 

- methods of research, 

- features of the collection of materials on the studied objects, their processing and reporting documentation, 

- with samples of reporting materials and requirements for their design. 

The field phase of the practice includes 12 days of practice and involves the following activities: 

- work in the libraries of Ust-Kamenogorsk and the region, 

- visit and work In the Department of statistics, akimats, in the city and regional archives of the region, 

- visit, study, collection of materials at industrial, transport and agricultural enterprises of the East Kazakhstan region, according 

to the subject of the thesis. 

In the course of the practice of students offered a program of study of the city, rural areas, industrial, agricultural, transport 

enterprises, the plan of physical and geographical and economic and geographical characteristics of the areas. 

Recommended reading: 

1. Alisov N. V. B. Horeb C. Economic and social geography of the world 

(overview): Tutorial. - M.: Gardariki, 2010. 

2. Golubchikov Yu. N. Human geography. — M: editorial URSS, 2013. 

3. Maksakovsky V. P. World cultural heritage. 2nd ed.  Mmm.: 

Education, 2013. 

4. Maksakovsky V. P. Geographical picture of the world.   kN.   1.   General 

characteristic of the world. - Moscow: Drofa, 2013. 

5. Under the editorship of V. A. and A. A. Iontsev Sagradova. - M.: MAX Press, 2012. 

6. Periodicals, statistical collections. 

Methods/forms of assessment: differentiated test (based on the practice and defense of report). 

Language of study: Russian, Kazakh. 



Conditions for obtaining loans: the desire to work creatively, activity is Welcome. interest in the subject; the ability to work 

independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, politeness, tact and positive attitude. In assessing the knowledge taken into account: understanding and 

the degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity with the 

mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; logic, structure and style of response, the ability to 

protect the proposed position. 

 

Производственная (педагогическая практика) 

 Код дисциплины PP1 

Тип дисциплины МП 

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 8 семестр 

Количество  кредитов 17 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Дюсупова Ж.М. 

Цель -  подготовка студентов к целостному выполнению образовательной, воспитательной, общественно-

педагогической, организационно-управленческой функций учителя,  классного руководителя, преподавателя вуза и 

колледжа. 

Пререквизиты: учебная практика, Педагогика, Этнопедагогика, Введение в педагогическую профессию, Методика 

преподавания географии. 

Компетенции: В ходе педагогической практики студенты  должны овладеть следующими умениями: 

- планировать уроки, внеклассные занятия и воспитательные мероприятия, разрабатывать конспекты уроков, 

программы мероприятий; 

- работать с методической литературой, школьными учебниками и программами, творчески отбирать материал, 

наглядные пособия и ТСО к урокам и занятиям; 

- наблюдать за выбором учителями наиболее эффективных форм и методов работы с учетом физического и 

психического развития учащихся; 

- проводить диагностику уровня развития школьника; 

- осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной деятельности. 

Содержание курса/дисциплины- Встреча с администрации школы. Знакомство со школой, кабинетами, библиотекой, 

медпунктами, музеем, столовой, спортзалами. Беседа с заместителем директора по учебной и воспитательной работе. 

Закрепление за классом. Знакомство с учителем (кл. руководителем). Изучение документации (классный журнал, 

медицинская карта, личные дела), посещение уроков своего класса. Ознакомление с планом классного руководителя 

(календарным планом по предмету). Посещение уроков и воспитательных мероприятий. Ознакомление с санитарной 

гигиенических условиями школы (беседа со школьным врачом). Помощь учителю в подборе дидактических материалов 

к урокам, воспитательным мероприятиям. Анализ состояния тетради, дневников, учебников, помощь учителю 

(проверка тетради, дневников учащихся). Посещения уроков, внеклассных занятий, воспитательных мероприятий с 

целью выработки у студентов профессиональных умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательного 

процесса в школах разных типов. Посещение и обсуждение уроков, воспитательных мероприятий и знакомство с 

работой опытных учителей позволит студентам-практикантам реально осмыслить и понять теоретические положения 

ор организации учебно-воспитательного процесса в школе, которые они получат в учебном заведении. 

Рекомендуемая литература: 

1. Баскакова И.Л. Изучение внимания школьников./ И.Л.Баскакова – М.-Воронеж, 2015. – 124с. 

2. Шин С.В. Лучшие сценарии школьных праздников для учащихся 1-11 классов. / С.В.Шин. – Ростов на Дону – 

2010. – 480с. 

Методы/формы оценки: дифференцированный зачет (оценка по практике и защита отчета). 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность. интерес к предмету; 

умение самостоятельно работать с различными источниками информации и самостоятельно пополнять свои 

профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, вежливость, тактичность и 

положительный настрой. При оценке знаний учитываются: понимание и степень усвоения теории; методическая 

подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение приложить 

теорию к практике; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения 

Өндірістік (педагогикалық практика) 

Пәннің коды PP1 

Пәннің типі МП 

- Курс/пән деңгейі  

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 8 семестр 

Кредит саны 17 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Дюсупова Ж. М. 

Мақсаты - студенттерді жан-жақты орындалуы, білім беру, тәрбиелік, қоғамдық-педагогикалық, ұйымдастырушылық-

басқару функцияларын мұғалім, сынып жетекші, оқытушы, жоо және колледж. 



Деректемелер: оқу практикасы, Педагогика, Этнопедагогика, педагогикалық мамандыққа Кіріспе, қазақ тілін оқыту 

Әдістемесі. 

Құзыреттері: педагогикалық практика барысында студенттер меңгеруге тиіс мынадай іскерліктерді: 

- жоспарлау сабақтар, сыныптан тыс сабақтар мен тәрбиелік іс-шараларды әзірлеу, сабақтардың, іс-шаралар 

бағдарламасын; 

- жұмыс істеуге әдістемелік әдебиетпен, мектеп оқулықтары және бағдарламаларымен, шығармашылықпен іріктеп 

алуға материалы, көрнекі құралдар және ТСО сабақтардың және дәрістердің; 

- бақылауға таңдау мұғалімдері неғұрлым тиімді нысандары мен жұмыс әдістерін ескере отырып, дене және 

психикалық қабілеттерін дамыту; 

- диагностика даму деңгейін оқушы; 

- жүзеге асыруға, өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау нәтижелерінің өз қызметі. 

Курстың/пәннің мазмұны - мектеп әкімшілігі. Мектеппен танысу, кабинеттер, кітапхана, медпунктами, мұражай, 

асхана, спортзалами. Әңгіме орынбасары директордың оқу және тәрбие жұмысы. Бекітіп беру сыныппен. Танысу 

мұғалімі (сынып жетекшісі). Зерттеу құжаттама (сынып журналы, медициналық картасы және жеке ісі), сабақтарына 

қатысу, өз-сынып оқушысы. Жоспармен таныстыру сынып жетекшісінің (күнтізбелік жоспар пәні бойынша). 

Сабақтарға және тәрбиелік іс-шаралар. Танысу санитарлық гигиеналық талаптарына ("мектеп дәрігері). Мұғалімге 

көмек іріктеуде дидактикалық материалдарды сабаққа, тәрбиелік іс-шаралар. Жай-күйін талдау дәптерлер, күнделіктер, 

оқулықтар, мұғалімдерге көмек (тексеру, дәптер, күнделік оқушы). Сабаққа қатысу, сыныптан тыс сабақтар, тәрбиелік 

іс-шараларды әзірлеу мақсатында студенттерді кәсіби іскерлігі мен дағдыларын ұйымдастыру және өткізу оқу-тәрбие 

процесін түрлі үлгідегі мектептерде. Бару және талқылау сабақ, тәрбиелік іс-шаралар және жұмысымен танысу 

тәжірибелі мұғалімдер мүмкіндік береді студент-практиканттарға нақты ұғыну және түсіну теориялық ережелер ор 

ұйымдастыру оқу-тәрбие үдерісін мектепте, олар орнында. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Баскакова И. Л. Зерттеу оқушылардың назарын./ И. Л. Баскакова – М.-Воронеж, 2015. – 124с. 

2. Шин А. В. Үздік сценарии школьных праздников 1-11 сынып оқушылары үшін. / С. В. Шин. – Ростов на Дону – 2010. 

– 480с. 

Бағалау әдісі/нысаны: дифференциалды сынақ (бағалау практика бойынша қорғау есебі). 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс істеуге, белсенділік танытты. 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, кәсіби 

білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Білім деңгейін бағалауда 

ескеріледі: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті 

түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; логика, құрылымы және стилі жауап білу, 

қорғауға ұсынған ережелер 

Industrial (pedagogical practice) 

 Discipline code PP1 

Type of discipline MP 

Course/discipline level  

Year of study 4th year 

Semester of study 8 semester 

Number of loans 17 loans 

Name of lecturer/Professor J. M. Dyusupova 

The purpose is to prepare students for the integral implementation of educational, educational, social and pedagogical, 

organizational and managerial functions of the teacher, class teacher, University and College teacher. 

Prerequisites: educational practice, Pedagogy, Ethnopedagogics, Introduction to the teaching profession, methods of teaching 

geography. 

Competence: during the pedagogical practice, students must master the following skills: 

- plan lessons, extracurricular activities and educational activities, develop lesson outlines, program of activities; 

- work with methodical literature, school textbooks and programs, creatively select material, visual AIDS and TSO for lessons 

and classes; 

- monitor teachers ' choice of the most effective forms and methods of work, taking into account the physical and mental 

development of students; 

- to diagnose the level of development of the student; 

- to carry out self-analysis and self-assessment of the results of their own activities. 

Course/discipline content-Meeting with the school administration. Acquaintance with the school, offices, library, medical 

centers, Museum, dining room, gyms. Conversation with the Deputy Director for educational work. Class assignment. 

Familiarity with the teacher (KL.head). The study of documentation (grade book, medical card, personal business), attending 

classes of their class. Familiarization with the plan of the class teacher (calendar plan on the subject). Attendance of lessons and 

educational activities. Familiarization with the sanitary conditions of the school (talk with the school doctor). Help the teacher in 

the selection of didactic materials for lessons, educational activities. Analysis of the state of notebooks, diaries, textbooks, help 

the teacher (checking notebooks, diaries of students). Attendance of lessons, extracurricular activities, educational activities in 

order to develop students ' professional skills and skills of organization and conduct of the educational process in schools of 

different types. Visiting and discussing lessons, educational activities and familiarity with the work of experienced teachers will 



allow students to really understand and understand the theoretical provisions of the organization of the educational process in the 

school, which they will receive in the educational institution. 

Recommended reading: 

1.  Baskakova I. L. the Study of the attention of students./ I. L. Baskakova M.-Voronezh, 2015. - 124s. 

2. Shin SV Best scenarios of school holidays for students in grades 1-11. / S. W. Tires. - Rostov on don-2010. - 480s. 

Methods/forms of assessment: differentiated test (based on the practice and defense of report). 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining loans: the desire to work creatively, activity is Welcome. interest in the subject; the ability to work 

independently with various sources of information and independently replenish their professional knowledge, as well as 

discipline, responsibility, politeness, tact and positive attitude. In assessing the knowledge taken into account: understanding and 

the degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of the actual material; familiarity with the 

mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; logic, structure and style of response, ability to 

protect the proposed position 

 

Государственный экзамен по специальности 

 Код дисциплины 

Тип дисциплины МИГА  

Уровень курса/дисциплины  

Год обучения 4 год 

Семестр обучения 8 семестр 

Количество  кредитов 2 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК 

Цель -  выявить уровень подготовки будущих специалистов-географов. 

Пререквизиты: Прохождение всех модулей 

Компетенции: При оценке знаний на учитываются: понимание и степень усвоения теории; методическая подготовка; 

знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к 

практике; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Содержание курса/дисциплины- Весь перечень учебных дисциплин. 

Рекомендуемая литература: Весь комплекс учебно-методической литературы пройденных курсов. 

Методы/формы оценки: экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: При оценке знаний на учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Пәннің коды 

Пәннің типі МИГА  

- Курс/пән деңгейі  

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр 8 семестр 

Кредиттер саны 2 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор МАК 

Мақсаты - анықтау болашақ мамандарды дайындау деңгейін географ. 

Пререквизиттер: Өтуіне барлық модульдер 

Құзыреттері: білімін бағалау-на ескеріледі: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; логика, 

құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Курстың/пәннің мазмұны - Барлық оқу пәндерінің тізімі. 

Ұсынылатын әдебиет: Бүкіл кешені оқу-әдістемелік әдебиеттер өтілген курс. 

Бағалау әдісі/нысаны: емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: бағалау Кезінде білім ескеріледі: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік 

дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және 

практикасы; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

State examination in the specialty 

 Code of discipline 

The type discipline of the moment  

Course/discipline level  

Year of study 4th year 

Semester of study 8 semester 

Number of loans 2 

Full name of lecturer / Professor HAC 

The goal is to identify the level of training of future geographers. 



Prerequisites: completion of all modules 

Competence: in assessing the knowledge to take into account: understanding and degree of assimilation of the theory; 

methodological training; knowledge of the actual material; familiarity with the mandatory literature on the course; the ability to 

apply the theory to practice; logic, structure and style of the answer, the ability to protect the proposed position. 

Course content-The entire list of academic disciplines. 

Recommended literature: the whole complex of educational literature courses. 

Methods / forms of assessment: exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for loans: in assessing the knowledge taken into account: understanding and degree of assimilation of the theory; 

methodological training; knowledge of the actual material; familiarity with the mandatory literature on the course; the ability to 

apply the theory to practice; logic, structure and style of the answer, the ability to protect the proposed position. 

 

Написание и защита дипломной работы проекта или сдача государственного экзамена по двум профилирующим 

дисциплинам 

 Код дисциплины 

Тип дисциплины МИГА  

Уровень курса/дисциплины 

Год обучения 4 год 

Семестр обучения8 семестр 

Количество  кредитов3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора ГАК 

Цель -  выявить уровень подготовки будущих специалистов-географов. 

Пререквизиты: Прохождение всех модулей 

Компетенции: Понимание и степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; 

знакомство с обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; логика, структура и стиль 

ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Содержание курса/дисциплины- Содержание зависит от тематики дипломной работы. 

Рекомендуемая литература: Список литературы формируется исходя из тематики дипломной работы. 

Методы/формы оценки: дифференцированный зачет 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: При оценке знаний на учитываются: понимание и степень усвоения теории; 

методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с обязательной литературой по курсу; умение 

приложить теорию к практике; логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау немесе мемлекеттік емтихан тапсыру екі бейінді пәндер 

Пәннің коды 

Пәннің типі МИГА  

- Курс/пән деңгейі 

Оқу жылы 4 жыл 

Семестр обучения8 семестр 

Саны кредитов3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор МАК 

Мақсаты - анықтау болашақ мамандарды дайындау деңгейін географ. 

Пререквизиттер: Өтуіне барлық модульдер 

Құзыреті: Түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті 

түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; логика, құрылымы және стилі жауап білу, 

қорғауға ұсынған қағидалары. 

Курстың/пәннің Мазмұны байланысты тақырыптағы дипломдық жұмыстар. 

Ұсынылатын әдебиет: әдебиеттер Тізімі қалыптасады тақырыптағы дипломдық жұмыстар. 

Бағалау әдісі/нысаны: сараланған сынақ 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: бағалау Кезінде білім ескеріледі: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік 

дайындау білу; нақты материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және 

практикасы; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Writing and defending a thesis of the project or passing a state exam in two major disciplines 

 Code of discipline 

The type discipline of the moment  

Course/discipline level 

Year of study 4th year 

Semester of studies 8 semester 

Number of credit3 

Full name of lecturer / Professor HAC 

The goal is to identify the level of training of future geographers. 

Prerequisites: completion of all modules 



Competence: Understanding and the degree of mastering the theory; methodological training; knowledge of the actual material; 

familiarity with the mandatory literature on the course; the ability to apply the theory to practice; logic, structure and style of 

response, the ability to protect the proposed position. 

Course/discipline content-the Content depends on the subject of the thesis. 

Recommended literature: the list of literature is formed on the basis of the subject of the thesis. 

Methods / forms of assessment: differentiated credit 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for loans: in assessing the knowledge taken into account: understanding and degree of assimilation of the theory; 

methodological training; knowledge of the actual material; familiarity with the mandatory literature on the course; the ability to 

apply the theory to practice; logic, structure and style of the answer, the ability to protect the proposed position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


