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Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы  

Код и наименование 

образовательной  

программы  

The code and name of 

education program 

7М01 Педагогикалық ғылымдар 

7М01 Педагогические науки 

7М01 Pedagogical science 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of 

training areas 

7М015 Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша педагогтарды 

даярлау 

7М015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам  

7М015 Training of teachers in natural science subjects 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы  

Код и наименование 

образовательной  

программы  

Сode and name of education 

program 

7М01506 « География» 

7М01506 « География» 

7М01506 «Geography» 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational 

programs 

М015 География педагогтарын даярлау 

М015 Подготовка педагогов географии 

М015  Training of geography teachers 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность 

образовательной 

программы 

The uniqueness of the 

educational program 

1. География бойынша білім беру процесін жүзеге асырудың 

инновациялық əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім 

беру бағдарламасын меңгерген, жоғары білікті педагогикалық 

кадрларға өңірдің қажеттіліктерін қанағаттандыру.  

2. Білім алушылардың Шығыс Қазақстанның табиғи ортасының 

бірегейлігін, ландшафтардың əртүрлілігін, олардың биосфераның 

жұмыс істеуіндегі маңыздылығын зерттеу мүмкіндігі; табиғи кешенді 

табиғи жағдайда сақтау қажеттілігін түсіну, табиғат пайдалану 

процестерін реттеу, аймақтың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын 

ғылыми зерттеуге қатысу.  

3. практикалық-бағытталған ынтымақтастық жəне Шығыс 

Қазақстанның ғылыми-зерттеу, экологиялық, мониторингтік, білім 

беру, статистикалық, мəдени ұйымдарымен (Шығыс Қазақстан 

гидрометеорология орталығы, Шығыс Қазақстан облыстық сəулет-

этнографиялық табиғи-ландшафтық мұражай-қорығы, Өскемен қаласы 

əкімдігінің "Экобиоорталығы" оқу-зерттеу орталығы, Өскемен қаласы 

Геологиялық ғылымдар институтының Алтай бөлімі т. б.). 

4. Жоғары кəсіби профессорлық-оқытушылар құрамы.  

5. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие болуы. 

 

1.Удовлетворение потребностей региона в педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 

программы образования, владеющих инновационными методами и 

приемами осуществления образовательного процесса по географи.  



2. Возможность изучения обучающимися уникальности природной 

среды Восточного Казахстана, разнообразия ландшафтов, их 

значимости в функционировании биосферы; понимания 

необходимости сохранения природного комплекса в естественном 

состоянии, регулирования процессов природопользования, участия в 

научном исследовании особо охраняемых природных территорий 

региона.  

3. Практико-ориентированное сотрудничество с научно-

исследовательскими, экологическими, мониторинговыми, 

образовательными, статистическими, культурными организациями 

Восточного Казахстана (Восточно-Казахстанский Центр 

гидрометеорологии, Восточно-Казахстанский областной 

архитектурно-этнографический природно-ландшафтный музей-

заповедник, учебно-исследовательский «Экобиоцентр» акимата г.Усть-

Каменогорска, Алтайский отдел института геологических наук им. 

К.И.Сатпаева и др.).  

4. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав.  

5. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

 

1.Meeting the needs of the region for highly qualified teaching staff who 

have knowledge of the updated education program, who possess innovative 

methods and techniques for implementing the educational process in 

geography.  

2. Students can study the uniqueness of the natural environment of East 

Kazakhstan, the diversity of landscapes, their importance in the functioning 

of the biosphere; understand the need to preserve the natural complex in its 

natural state, regulate the processes of nature management, and participate in 

scientific research of specially protected natural areas of the region.  

3. Practice-oriented cooperation with scientific research, environmental, 

monitoring, educational, statistical, cultural organizations of East 

Kazakhstan (East Kazakhstan Hydrometeorology Center, East Kazakhstan 

regional architectural and ethnographic natural landscape Museum-reserve, 

educational research "Ecobiocenter" of the akimat of UstKamenogorsk, Altai 

Department of the Institute of geological Sciences. K. I. Satpaeva et al.).  

4. Highly professional teaching staff.  

5. High demand for graduates in the labor market. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде педагогикалық қызмет 

саласындағы əлеуметтік маңызды міндеттерді шығармашылық жəне 

жоғары кəсіби шеше алатын, сондай-ақ жоғары əлеуметтік жəне 

азаматтық жауапкершілігі бар география ғылымы бойынша жоғары 

білікті педагогикалық кадрларды даярлау. 

 

Подготовка  высококвалифицированных педагогических кадров по 

географии, владеющих поликультурностью, коммуникативностью, 

способных творчески и высокопрофессионально решать на 

современном научно-практическом уровне социально значимые задачи 

в педагогической сфере деятельности, а также обладающих высокой 

социальной и  гражданской ответственностью.  

 

Training of highly qualified teaching staff in geography, possessing 

multiculturalism, communication, able to creatively and professionally solve 

at the modern scientific and practical level socially significant problems in 

the pedagogical sphere of activity, as well as having a high social and civic 

responsibility. 



БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purpose of EP 

1. қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен əлемдік білім беру 

стандарттарына сəйкес болашақ географ мамандарын сапалы кəсіби 

даярлауды қамтамасыз ету; 

2. негізгі құзыреттілік жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар жалпы 

ғылыми жəне арнайы білім, іскерліктер мен дағдылар; 

3. дене, рухани жəне интеллектуалды өзін-өзі дамыту тəсілдерін 

меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау жəне мінез-құлық 

мəдениетін қалыптастыру. 

4. "Мəңгілік Ел" ұлттық идеясы аясында адамгершілік, этикалық, 

экологиялық, азаматтық-құқықтық мəдениетті, парасаттылықты, 

жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

қалыптастыру. 

 

1. обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области географии в соответствии с социальным 

заказом общества и мировыми стандартами образования; 

2. формирование системы ключевых компетентностей, а также 

общенаучных и специальных знаний, умений и навыков у будущих 

педагогов географии; 

3. освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения, готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству со всеми субъектами целостного педагогического 

процесса с учетом специфики их функциональных ролей, 

толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям; 

открытость к культурному многообразию  

4. формирование нравственной, этической, экологической,  

гражданско-правовой культуры, добропорядочности, 

общечеловеческих и социально-личностных   ценностей в рамках 

национальной идеи «Мəңгілік Ел». 

 

1. providing high-quality professional training of future geographers in 

accordance with the social order of the society and the world standards of 

education; 

2. formation of the system of key competencies, as well as General scientific 

and special knowledge, skills and abilities of future teachers of geography; 

3. development of methods of physical, spiritual and intellectual self-

development, formation of psychological literacy, culture of thinking and 

behavior. 

4. Formation of moral, ethical, environmental, civil and legal culture, 

integrity, human and social and personal values in the framework of the 

national idea "Mangilik El". 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по 

ОП/ 

Result of training of EP 

Білім беру бағдарламасын игерген түлек қабілетті:  

1. қоғам мен табиғаттың өзара əрекеттестігі мен дамуының физика-

географиялық жəне экономикалық-географиялық заңдылықтарын 

түсінуге;  

2. қоғам мен табиғаттың өзара əрекеттестігі мен дамуының физика-

географиялық жəне экономикалық-географиялық заңдылықтарын 

түсінуге; 

3. ғылыми жұмыстарды жүргізу жəне жобаларды құрастыру үшін 

географиялық əдістер жүйесін меңгеруге; 

4. нақты өңірлер шегінде табиғи кешендер мен экономикалық 

көрсеткіштердің кеңістіктік жəне уақытша таралуының физикалық 

жəне экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіндіре отырып, 

арнайы жəне тақырыптық карталарды талдауға; 



5. психологиялық механизмдердің мəнін, субъектілердің тұлғалық 

ерекшеліктерін, ұстанымдары мен бағытын, олардың эмоциялық 

жағдайын білу негізінде өзінің кəсіби қызметін жетілдіруге; 

6. өнеркəсіптік өндірістің қоршаған ортаға техногендік əсерінің 

салдарын болжауды жүзеге асыруға; 

7. шет тілінде оқу-əдістемелік материалды құрастыру; 

8. мəдениетке, негізгі ақыл-ой операцияларына ие болуды, өмір бойы 

оқуға ұмтылуды көрсетуге; 

9. сыни ойлауды жəне оны дамыту əдістемесін меңгеруге; 

10. география жəне табиғатты пайдаланудың əртүрлі орта мен 

салаларында нысандардың сапалық жəне сандық көрсеткіштері мен 

типтік географиялық сипаттамаларын қолдануға;  

11. табиғи-техногендік кешендердің салыстырмалы экономикалық-

географиялық сипаттамасын құруға; 

12. ұсынылған картографиялық жəне статистикалық деректер бойынша 

əлемдік экономикалық дағдарыстардың экономиканың дамуына əсер 

ету себептерін белгілеуге. 

 

По завершении образовательной программы выпускник способен: 

1. понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы;  

2. успешно осуществлять образовательный процесс с учетом идей 

обновления содержания географического образования; 

3. владеть  системой географических методов для проведения научных 

работ и  составления проектов; 

4. анализировать специальные и тематические карты,  объясняя физико- 

и экономико-географические закономерности  пространственного и 

временного распределения природных компонентов и экономических 

показателей в пределах конкретных регионов; 

5.совершенствовать свою профессиональную деятельность на основе 

знания сущности психологических механизмов, личностных 

особенностей, установок и направленности субъектов, их 

эмоциональных состояний; 

6.осуществлять прогнозирование последствий техногенного 

воздействия промышленного производства на окружающую среду. 

7. составлять учебно-методические материалы на иностранном языке. 

8.показать основные умственные операциии, стремление к обучению в 

течение всей жизни; 

9. владеть критическим мышлением и методикой его развития; 

10. использовать качественные и количественные показатели и типовые 

географические характеристики объектов в различных сферах и 

отраслях географии и природопользование;  

11. составлять сравнительные экономико-географические 

характеристики  природно-техногенных комплексов;  

12. устанавливать по предложенным картографическим и 

статистическим данным причины влияния мировых экономических 

кризисов на развитие экономики.  

 

1.to understand physical-geographical and economic-geographical patterns 

of interaction and development of society and nature;  

2.to understand physical-geographical and economic-geographical patterns 

of interaction and development of society and nature;  

3.to own a system of geographical methods for conducting research and 

drafting. 

4.analyze special and thematic maps, explaining the physical and economic-

geographical patterns of spatial and temporal distribution of natural 

components and economic indicators within specific regions. 



5.to improve the professional activity on the basis of knowledge of essence 

of psychological mechanisms, personal features, installations and an 

orientation of subjects, their emotional states. 

6.to carry out forecasting of consequences of technogenic impact of 

industrial production on the environment. 

7.complete teaching materials in a foreign language. 

8.to demonstrate the possession of culture, the main mental operations, 

commitment to learning throughout life 

9.possess critical thinking and methods of its development.  

10.to use qualitative and quantitative indicators and typical geographical 

characteristics of objects in various fields and branches of geography and 

nature management; 

11.to make comparative economic and geographical characteristics of 

natural and man-made complexes. 

12.to establish the causes of the impact of the world economic crises on the 

development of the economy according to the proposed cartographic and 

statistical data. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7М01506 География білім беру бағдарламасы бойынша педагогика 

ғылымдары магистрі  

Магистр педагогических наук по образовательной программе 

7М01506 География 

Master of education in educational program 7M01506 Geography 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

Перечень должностей 

специалиста  

Listofaspecialist’spositions 

- орта мектептің география мұғалімі; 

- колледждердегі география мұғалімі; 

- учитель географии средней школы; 

- учитель географии в колледжах; 

- high school geography teacher; 

- geography teacher in colleges; 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional 

activity 

- меншік нысанына жəне ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан, барлық үлгідегі жəне түрдегі орта білім беру 

ұйымдарындағы педагогикалық үдеріс; 

- техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 

үдеріс. 

 

- в организациях среднего образования всех типов и видов, 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности; 

- в организациях технического и профессионального образования. 

- проектные, изыскательские институты: институт географии, 

институт сейсмологии, институт космических исследований; 

 

- pedagogical process in secondary education organizations of all types and 

types, regardless of ownership and departmental subordination; 

- pedagogical process in the organizations of technical and vocational 

education. 

 


