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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Білім беруді жетілдіру мәселелерін шешуге және кәсіби қызметті жүзеге 
асыруға қабілетті жаңа формациядағы ғылыми-педагогикалық кадрларды 
даярлау; жаратылыс-ғылыми ойлау және дүниетаным тұрғысынан 
жалпыадамзаттық және әлеуметтік-жеке құндылықтарды қалыптастыру.  

 
КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Инновациялық психологиялық-педагогикалық әдістер мен құралдарды 
пайдалана отырып, кәсіптік-техникалық және жоғары оқу орындарында  
географияны оқыту және білім алушыларды тәрбиелеу 
 



ОҚУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(ОН) 

ОН1 – географиялық білім берудің қазіргі жай-күйі мен даму ерекшеліктерін талдау негізінде жаңа тұжырымдамалар 
құрастрады; 

ОН2 – географиялық білім беру үрдісінде халықаралық тәжірибе ұстанымдарына сәйкес оқу және ғылыми мақсаттарға 
қол жеткізу үшін жаңа идеяларды, әдістемелерді көрсетеді; 

ОН3 – жаратылыс-ғылыми білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін, оның ішінде географиялық білім беруді 
дамытудың ерекшеліктері мен тенденцияларын жүйелейді және жинақтайды; 

ОН4 – алған жүйелі білімді жобаларды әзірлеу және олардың инновациялық құраушысын күшейту үшін пайдаланады; 

ОН5 – географиялық білім берудің өзекті бағыттары бойынша жаңа білім алу немесе практикалық тапсырмаларды 
орындауда жобаларды тұжырымдау, даярлау және жүзеге асыру қабілетін көрсетеді; 

ОН6 – географиялық білім берудегі міндеттерді жүйелі шешуге бағытталған ғылыми зерттеулер мен ғылыми-
практикалық инновациялық әзірлемелерді қолданады; 

 ОН7 – ғылыми-зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін және оларды кәсіби ортада негіздеп қорытындылайды;  

ОН8 – оқу және ғылыми қызметте заманауи техникалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, 
қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланады;  

ОН9 – географиялық білім беруді дамытудың жаңа тәсілдері мен әдістерін пайдалана отырып, теориялық және/немесе 
қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді жоғары деңгейде жүзеге асырады;  

ОН10 – мәдени сауаттылық пен тілдік даярлықтың жоғары деңгейіне ие бола отырып, жоғары оқу орындарында 
географиялық пәндерді қазақ және шет тілдерінде оқытуды жүзеге асырады;  

ОН11– жаратылыстану, соның ішінде география ғылымдарының жетістіктерін шығармашылықпен қолданады және ҒЗЖ 
нәтижелерін дербес жинақтайды. 



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Подготовка научно-педагогических кадров новой формации, способных 
решать вопросы совершенствования образования и осуществлять 
профессиональную деятельность; формирование общечеловеческих и 
социально-личностных ценностей в контексте естественнонаучного 
мышления и мировоззрения. 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение географии и воспитание обучающихся в профессионально-
техническом и высшем учебном заведении с использованием 
инновационных, психолого-педагогических методов и средств. 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 – создает новые концепции на основе анализа современного состояния и особенностей развития 
географического образования; 

РО2 – демонстрирует новые идеи, методики для достижения учебных и научных целей, реализовывать 
образовательный процесс географии  в соответствии с принципами международной практики; 

РО3 – систематизирует и обобщает современные тенденции развития естественнонаучного образования, в 
том числе особенности и тенденции развития географического образования; 

РО4 – использует полученные системные знания для разработки проектов и усилению их инновационной 
составляющей; 

РО5 – демонстрирует общую способность концептуализировать, разрабатывать и осуществлять проекты 
для создания новых знаний или практических приложений по актуальным направлениям географического 
образования; 

РО6 – применяет  научные исследование и научно-практические инновационные разработки, 
направленных на системное решение задач в географическом образовании; 

РО7 – обобщает результаты научно-исследовательской и аналитической работы и их обоснует в 
профессиональной среде; 

РО8 – использует современные технические средства, информационно-коммуникационные технологии, 
прикладное программное обеспечение в учебной и  научной деятельности; 

РО9 –осуществляет теоретические и/или прикладные научные исследования и разработки на высоком 
уровне, используя новые подходы и методы развития географического образования; 

РО10 –владея  высоким уровнем культурной грамотности и языковой подготовки, осуществляет 
преподавание географических дисциплин в вузах на казахском и иностранном языках; 

РО11 – творчески использует достижения естественных, в том числе географических наук и самостоятельно 
обобщает результаты НИР. 



PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

• 8D01515-Geography 

 

THE OBJECTIVE 
OF THE EDUCATIONAL 
PROGRAM 

Training of scientific and pedagogical personnel of a new formation, capable of 
solving problems of improving education and carrying out professional 
activities; the formation of universal and socio-personal values in the context 
of natural science thinking and worldview. 

 
FIELD OF 
PROFESSIONAL 
ACTIVITY 

Teaching geography and educating students in vocational and higher education 
institutions using innovative, psychological and pedagogical methods and 
tools. 



Results of 
Learning (RL) 

RL1  – creates new concepts based on the analysis of the current state and features of the development of 
geographical education; 

RL2 - demonstrates new ideas, methods for achieving educational and scientific goals, to implement the 
educational process of geography in accordance with the principles of international practice; 

RL3 - systematizes and summarizes current trends in the development of natural science education, including the 
features and trends in the development of geographical education; 

RL4 - uses the acquired system knowledge to develop projects and strengthen their innovative component; 

RL5 - demonstrates the general ability to conceptualize, develop and implement projects to create new knowledge 
or practical applications in relevant areas of geographical education; 

RL6 - applies scientific research and scientific and practical innovative developments aimed at the systematic 
solution of problems in geographical education; 

RL7 - summarizes the results of research and analytical work and their justification in the professional environment; 

RL8 - uses modern technical means, information and communication technologies, applied software in educational 
and scientific activities; 

RL9 - carries out theoretical and / or applied research and development at a high level, using new approaches and 
methods for the development of geographical education; 

RL10 - having a high level of cultural literacy and language training, provides teaching of geographical disciplines in 
universities in Kazakh and foreign languages; 

RL11 - creatively uses the achievements of natural sciences, including geographical sciences, and independently 
summarizes the results of research. 
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