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МАҚСАТЫ

Картаграфия, жалпы, физикалық және әлеуметтік географиядан

студенттердің қарқынды дайындығына негізделген, кезең-

кезеңбойынша ғылыми зерттеу жұмыстарынұштастыруға

үйлестірген қазіргі заман географиясы саласындағы жоғары

білікті маман даярлау. Сондай-ақ географиядағы іргелі және

базалық білімді меңгерген, мектептің жаңартылған талаптарына

сай маман болуы көзделген.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ АЯСЫ Түрлі бағыттардағы білім беру (педагогикалық),

ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеу қызметі

(жұмыс) жалпы білім беру, орта арнайы және кәсіптік білім беру

мекемелері, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдарындағы

ғылыми қызмет , академиялық институттар және жоба ұйымдары,

кәсіпорындар мен фирмалар.



Оқыту 

нәтижелері 

ОН 1 –Мемлекеттік және шет тілдерінде АКТ және бизнесті ұйымдастыру дағдыларын игеру

ОН 2 – көпшілік алдында сөйлеу және өз көзқарасын жазбаша дәлелдеу дағдыларына ие болу

ОН 3 – Философиялық және тарихи мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және талдау, пікірталас пен

полемика әдістерін білу

ОН 4 –Әлеуметтік ортада тұтас тұлға қалыптастыруға мүмкіндік беретін білімді көрсету және жеке

жауапкершілікті арттыру

ОН 5 –Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдану

ОН 6 –География ғылымының негізгі түсініктері, терминдері мен категориялары туралы ақпаратқа ие

болу және табиғи кешендердегі табиғи компоненттердің, құбылыстар мен процестердің

байланысын ашып көрсете білу.

ОН 7 –Жергілікті, аймақтық деңгейде экономикалық географияны, кеңістіктегі экономикалық

құрылымдар мен қоғамды ұйымдастырудың аумақтық формаларының қалыптасу заңдылықтарын

түсіну және білу.

ОН 8 –географиялық ақпаратты және ғарыштық кескіндерді жинау мен өңдеудің әдістемесін білу

және кеңістіктік ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін қолдану дағдыларына ие болу

ОН 9 –Геология, топырақтану, биогеография, гидрология және метеорология негіздері және

далалық географиялық зерттеу дағдылары бойынша негізгі іргелі білімге ие болу

ОН 10 –Оқу орындарында географияны зерттеудің заманауи инновациялық әдістері мен

географияны оқыту әдістері

ОН 11 –Казіргі кезеңдегі табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесу ерекшеліктерін анықтау; табиғатты

пайдалану ерекшеліктері; геосфералық қабықтарға антропогендік әсер ету ерекшеліктері;

ОН 12 –Қазақстандағы қазіргі геоэкологиялық жағдай туралы ақпаратты

экономикалық географияның, топонимияның негізгі және теориялық білімдерін практикада қолдану,

туристік және рекреациялық қабілеттерін және Қазақстан мен әлемнің аумақтық рекреациялық

жүйелерінің ерекшеліктерін талдау


