
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
7М01- Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

7М015 - Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша мұғалімдерді 

даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
7M01505-  Биология  

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  
М014-– Биология мұғалімдерін дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасы аймақтық, республикалық жəне халықаралық деңгейлерде 

биология бойынша кəсіби дағдыларды қалыптастыру процестері іске асырылатын 

білім беру жəне жоғары білім беру жүйесі саласында білікті, кəсіби даярланған 

мамандарды даярлауға бағытталған.Жоғары оқу орындары, колледждер жəне басқа 

да білім беру мекемелері жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды қажет 

етеді, бұл биология магистрлерін даярлаудың маңыздылығы мен қажеттілігін 

көрсетеді.Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

 

Білім беру ұйымдарында үнемі өзгеретін əлеуметтік-экономикалық жағдайларда 

қызметін жүзеге асыруға, білім берудің жаңартылған мазмұнына, сондай-ақ еңбек 

нарығының сұраныстарына сəйкес биологияны инновациялық деңгейде оқытуға 

қабілетті биология пəнінің кəсіби, Əлеуметтік жəне мəдени дамыған тұлғасын 

дайындау; "Педагог"кəсіби стандартының талаптарына сəйкес магистранттарда тиісті 

жеке қасиеттерді дамыту, жалпы мəдени əмбебап жəне кəсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

БББ міндеттері 

 

1. Академиялық жұмыста адалдық пен өзара сыйластық қалыптастыратын негізгі 

институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қалыптастыру. 

2. ҚР білім берудің жаңартылған мазмұнын жəне əлемдік тəжірибені ескере отырып, 

əртүрлі деңгейде білім беру қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

коммуникативтік жəне кəсіби құзыреттілікті дамыту; 

4. Патриоттық рухта тəрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, 

төзімділік, əр түрлі мəдениеттерге, салт-дəстүрлерге құрмет көрсету. 

5. Академиялық жəне кəсіби мақсаттар үшін қажетті деңгейден төмен емес IT 

технологиялары оқу ортасында жұмыс істейтін тілдер мен сандық сауаттылықты 

жетілдіру 

БББ оқыту нəтижелері 

«7М01505 Биология» білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. педагогикалық менеджмент негіздерін; Кəсіби саладағы халықаралық 

ынтымақтастықтың нормаларын, ережелерін, нысандарын, əдістері мен құралдарын 

білуді интеграциялау; 

2. Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасы 

негізінде əзірленген жəне бекітілген əдістемелік нұсқаулардың талаптарын ескере 

отырып, семинарлық, практикалық, зертханалық сабақтарды өткізудің əдістемелік 

нұсқауларын əзірлеу; 

3. жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсаттары мен 

міндеттерін, оқу сабақтарын (семинарлық, практикалық, зертханалық) өткізудің 

формалары мен əдістерін, курстың жəне көптілді білім беру бағдарламасы бойынша 

сабақтың мақсаттарына сəйкес түсіну; 

4. болашақ мамандардың кəсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде 

əлеуметтік құндылықтарды интеграциялау принциптері мен əдістерін, ақпараттық 

материалдарды талдау жəне ғылыми зерттеулер жүргізу құзыреттілігін дамыту; 

5. жалпы білім беретін жəне жоғары мектепте биологияны оқыту үдерісінде 

оқытудың белсенді əдістерін біріктіру. 

6. тəлімгердің басшылығымен теориялық жəне практикалық білімді пайдалана 

отырып, зерттеу міндеттерін қою жəне шешу үшін білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру; 

7. жұмыс берушілердің, кəсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың жəне шетелдік 

серіктестердің өкілдерінің оқу-тəрбие процесіне конструктивтік кері байланыс 

орнату; 

8. Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тəрбие процесін жүзеге 

асыру; кемсітушіліктің, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін 

көрсету; 

9. арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен интеграциялауда жоғары 

мектеп дидактикасының классикалық ережелерін талдау (оқу пəндері; Білім беру 

салалары, білім беру модульдері, білім беру бағдарламалары); 

10. сандық технологияларда құзыреттілікті жəне жоғары мектепте биологияны 

оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін, академиялық жəне кəсіби ортада 



ғылыми пікірталастарда дамыту, сондай-ақ əртүрлі деңгейдегі академиялық 

басылымдарда зерттеулердің бастапқы нəтижелерін жариялау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже:  

 

7М01505 Биология білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық ғылымдар 

магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

- орта жалпы білім беретін мектептерде, лицейде, гимназияларда, колледждерде, 

техникалық жəне кəсіптік оқу орындарында биология мұғалімі; 

- білім бөлімдері, əкімдіктер, көгалдандыру, экология жөніндегі ұйымдардың 

қызметкерлері; 

- ботаника, зоология, физиология, топырақтану, генетика, биотехнология жəне 

т.б.ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалардың қызметкерлері. 

Кəсіби қызмет объектісі  

 

- жалпы білім беретін орта мектептер; 

- экологиялық-биологиялық орталықтар, юннаттар станциялары, агробиостанциялар; 

- жоғары оқуорындары; 

- білім департаменттері; 

- ғылыми-зерттеу институттары мен зертханалар, қорықтар, қаумалдар жəне табиғи 

парктер; 

- өндірістік зертханалар жəне өсімдік жəне мал шикізаттарын қайта өңдеу бойынша 

фермерлік шаруашылықтар, қалалық су каналдары, көгалдандыру жəне экологиялық 

ұйымдар. 

 
Паспорт образовательной программы 

Код и классификация 

области образования  
7М01 - Педагогические науки  

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М015 - Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

Код и наименование 

образовательной  программы  
7М01505 -  Биология  

Группы образовательных 

программ 
M014 - Подготовка педагогов биологии 

 

Уникальность 

образовательной программы 

Образовательная программа направлена на подготовку квалифицированных, 

профессионально подготовленных специалистов в области образования и 

системы высшего образования, в которых реализуются процессы формирования 

профессиональных навыков по биологии на региональном, республиканском и 

международном уровнях.Высшие учебные заведения, колледжи и иные 

образовательные учреждения нуждаются в высококвалифицированных научно-

педагогических кадрах, что подчеркивает важность и необходимость подготовки 

магистров биологии.Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка профессиональной, социально и культурно развитой личности 

учителя биологии, способной осуществлять деятельность в постоянно 

изменяющихся социально-экономических условиях в организациях образования, 

преподавать биологию на инновационном уровне в соответствии с обновленным 

содержанием образования, а также запросами рынка труда; развитие у 

магистрантов соответствующих личностных качеств, формирование 

общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи ОП 1. Формирование академической честности как основной институциональной 

ценности, формирующей честность и взаимоуважение в академической работе. 

2. Развитие коммуникативных и профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять образовательную деятельность на различных уровнях с учетом 

обновленного содержания образования РК и мировой практики; 

4. Воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, 

толерантности, уважения к различным культурам, традициям и обычаям. 

5. Совершенствование знаний языков и цифровой грамотности, 

функционирующих в учебной среде IT технологии, для академических и 

профессиональных целей не ниже необходимого уровня 



Результаты обучения по ОП Выпускники после завершения образовательной программы " 7M01505 

Биология» : 

1. интегрировать знание основы педагогического менеджмента; норм, правил, 

форм, методов и средств международного сотрудничества в профессиональной 

сфере; 

2. разрабатывать методические указания проведения семинарских, практических, 

лабораторных занятий с учетом требований разработанных и утвержденных 

методических указаний на основе нормативно-правовой базы системы 

образования Республики Казахстан; 

3. понимать структуру, содержание, цели и задачи обновленной образовательной 

программы, формы, методы проведения учебных занятий (семинарские, 

практические, 

лабораторные) в соответствии с целями курса и занятия по программе 

полиязычного образования биологии; 

4. развивать компетенции проведения научных исследований и анализа 

информационных материалов, принципы и методы интеграции социальных 

ценностей при формировании профессионально значимых качеств будущих 

специалистов; 

5. интегрировать активные методы преподавания в процессе обучения биологии 

в общеобразовательной и высшей школе. 

6. организовывать под руководством наставника самостоятельную работу 

обучающихся с использованием теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач; 

7. устанавливать конструктивную обратную связь к учебно-воспитательному 

процессу работодателей, представителей профессиональных объединений, 

научных организаций и зарубежных партнеров; 

8. осуществлять воспитательный процесс с учетом национальных приоритетов 

Казахстана; проявлять способность противостояния любым видам 

дискриминации, экстремизма; 

9. анализировать классические положения дидактики высшей школы в 

интеграции с теоретическими концепциями специальной области (учебные 

дисциплины; образовательные области, образовательные модули, 

образовательные программы); 

10. развивать компетенцию в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании биологии в высшей школе, в 

научных дискуссиях в академической и профессиональной среде, а также 

публиковать исходные результаты исследований в академических изданиях 

разного уровня. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Магистр педагогических наук по образовательной программе 7M01505 Биология 

Перечень должностей  - учитель биологии в средних общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, 

колледжах, технических и профессиональных учебных заведениях;; 

- работники отделов образования, акиматов, организаций по озеленению, 

экологии; 

- сотрудники научно-исследовательских институтов и лабораторий ботаники, 

зоологии, физиологии, почвоведения, генетики, биотехнологии и др. 

Объект профессиональной 

деятельности  

- средние общеобразовательные школы; 

- эколого-биологические центры, станции юннатов, агробиостанции; 

- высшее оқуорындары; 

- департаменты образования; 

- научно-исследовательские институты и лаборатории, заповедники, заказники и 

природные парки; 

- производственные лаборатории и фермерские хозяйства по переработке 

растительного и животного сырья, городские водные каналы, зеленые и 

экологические организации. 

 
Passport of the educational program 

Education area code and 

classification 7М01 - Рedagogical Sciences 

Code and classification of training 

areas 7М015 - Тeacher Training in scientific subjects 

Сode and name of education 

program 7М01505 – Biology 

Groups of educational programs M014 - the training of teachers of biology 

The uniqueness of the educational 

program 
The educational program is aimed at training qualified, professionally trained specialists 

in the field of education and the higher education system, which implement the processes 

of forming professional skills in biology at the regional, national and international 

levels.Higher education institutions, colleges and other educational institutions need 



highly qualified scientific and pedagogical personnel, which emphasizes the importance 

and necessity of preparing masters in biology.Highly professional teaching staff. 
Profile map of education program 

Objective of EP Preparation of a professional, socially and culturally developed personality of a biology 

teacher who is able to carry out activities in constantly changing socio-economic 

conditions in educational organizations, teach biology at an innovative level in 

accordance with the updated content of education, as well as the demands of the labor 

market; development of appropriate personal qualities in undergraduates, the formation 

of universal cultural and professional competencies in accordance with the requirements 

of The professional standard "Teacher". 

Purpose of EP 1. Formation of academic integrity as the main institutional value that forms honesty 

and mutual respect in academic work. 

2. Development of communicative and professional competencies that allow to carry 

out educational activities at various levels, taking into account the updated content of 

education in the Republic of Kazakhstan and world practice; 

4. Education in the spirit of patriotism, friendship of the peoples of the Republic of 

Kazakhstan, tolerance, respect for different cultures, traditions and customs. 

5. Improving the knowledge of languages and digital literacy, functioning in the 

educational environment of IT technology, for academic and professional purposes at 

least the required level 
Result of training of EP Graduates after completing the educational program " 7M01505 Biology» : 

1. integrate knowledge of the basics of pedagogical management; norms, rules, forms, 

methods and means of international cooperation in the professional sphere; 

2. develop guidelines for conducting seminars, practical, laboratory classes, taking into 

account the requirements of developed and approved guidelines based on the legal 

framework of the education system of the Republic of Kazakhstan; 

3. understand the structure, content, goals and objectives of the updated educational 

program, forms and methods of conducting training sessions (seminars, practical, 

laboratory) in accordance with the goals of the course and classes in the program of 

multilingual education in biology; 

4. develop the competence of research and analysis of information materials, principles 

and methods of integration of social values in the formation of professionally 

significant qualities of future specialists; 

5. integrate active teaching methods in the process of teaching biology in General and 

higher education. 

6. organize independent work of students under the guidance of a mentor using 

theoretical and practical knowledge for setting and solving research problems; 

7. establish constructive feedback to the educational process of employers, 

representatives of professional associations, scientific organizations and foreign 

partners; 

8. to carry out the educational process taking into account the national priorities of 

Kazakhstan; to demonstrate the ability to resist any types of discrimination, extremism; 

9. analyze the classical provisions of higher school didactics in integration with the 

theoretical concepts of a special field (academic disciplines; educational areas, 

educational modules, educational programs); 

10. develop competence in digital technologies and the ability to effectively use ICTs in 

teaching biology in higher schools, in scientific discussions in academic and professional 

environments, as well as publish initial research results in academic publications of 

various levels. 
Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Master of education in 7M01505 Biology 

List of posts - biology teacher in secondary schools, lyceums, gymnasiums, colleges, technical and 

professional educational institutions;; 

 workers of departments of education, local government offices, organizations on 

gardening, ecology; 

- employees of research institutes and laboratories of botany, Zoology, physiology, soil 

science, genetics, biotechnology, etc. 

The object of professional activity - secondary schools; 

- ecological-biological centers, stations of young naturalists, agrobiostation; 

- higher owarinaki; 

- department of education; 

- research institutes and laboratories, nature reserves, nature reserves and natural parks; 

- production laboratories and farms for processing plant and animal raw materials, urban 

water channels, green and environmental organizations. 

 

 
 


