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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Кәсіби қызметті жүзеге асыруда жоғары әлеуметтік және азаматтық 
жауапкершілігі бар педагог кадрларды даярлау; жаратылыс-ғылыми пәндер 
саласында жүйеленген білімді қалыптастыру және географиялық білім беруде 
ғылыми-зерттеу әдістері мен оқыту технологияларының негіздерін игеру. 

 
КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

- жалпы білім беретін, орта арнайы және жоғары оқу орындарындағы білім 
беру (педагогикалық) қызметі; 
- ғылыми-зерттеу қызметі; 
- білім беру саласындағы ұйымдастыру-басқару қызметі. 



ОҚУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(ОН) 

ОН 1  – ғылыми танымды дамытудың заманауи тенденциялары туралы түіснігі бар; 

ОН2  – ғылыми зерттеу тұрғысынан идеяларды қолдануға немесе дамытуға негіз болатын жоғары 
білім деңгейінде алған білімі мен түсініктерін көрсетеді; 

ОН3  – алған білімін географиямен байланысты пәнаралық салалар шеңберінде қолдана алады 
немесе таныс емес жағдаятта мәселелерді шешеді; 

ОН4  – этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып білімді біріктіреді, алынған 
ақпараттар негізінде білімді пайымдай алады; 
ОН5  – өзінің тұжырымдары мен білімін нақты айта алады және оны кәсіби ортада негіздей алады; 
ОН6  – географиялық білім беруді дамытуға әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі 
факторларды сыни бағалайды және жаңа идеялар ұсынуға қабілетті; 

ОН7  – теориялық және әдіснамалық талдау, болжау және жоспарлау әдістерін практикада 
пайдалану, сондай-ақ зерттеу және практикалық міндеттерді шешу үшін алған білімді саралау 
дағдыларын меңгерген;  

ОН8  – географиялық ақпаратты талдайды және сәйкесінше тұжырымдар мен қорытындыларды 
мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты тұжырымдайды;  

ОН9  – жаратылыстану, соның ішінде география ғылымдарының жетістіктерін шығармашылықпен 
қолданады және ҒЗЖ нәтижелерін қортындылай алады;  

ОН10 – заманауи ақпараттық технологиялар негізінде ақпараттық-талдау жасай алады және 
ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ білім беру үрдісінде заманауи 
ақпараттық технологияларды пайдалана алады. 
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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Подготовка педагогических кадров, обладающих высокой социальной и 
гражданской ответственностью в осуществлений профессиональной 
деятельности; формирование систематизированных знаний в области 
естественнонаучных дисциплин и освоение основ научно-
исследовательских методов и технологии обучения  географического 
образования 
 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
- образовательная (педагогическая) деятельность в высших, 
среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведениях; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность в сфере образования.  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО) 

РО1 – имеет представление о современных тенденциях в развитии научного познания; 

РО2 – демонстрирует знания и представления, полученные на уровне высшего образования, что 
является основой для использования или развития идей с точки зрения научного исследования; 

РО3 – применяет знания, решает проблемы в новых или незнакомых ситуациях в рамках 
междисциплинарных областей, связанных с географией; 

РО4 – интегрирует знания, умеет выносить суждения на основе информации с учетом этической и 
социальной ответственности за применения этих суждений и знаний; 

РО5 – четко и ясно сообщает свои выводы и знания и их обоснует в профессиональной среде; 

РО6 – критически оценивает стратегические внешние и внутренние факторы, влияющие на 
развитие географического образования и способен генерировать новые идеи;  

РО7 – владеет навыками теоретического и методологического анализа, использования на практике 
методы прогнозирования и планирования, а также синтеза знаний для решения исследовательских 
и практических задач; 

РО8 – анализирует географическую информацию и грамотно формулирует соответствующие 
выводы и заключения на государственном, русском и иностранном языке;  

РО9 – творчески использует достижения естественных, в том числе географических  наук и умеет 
обобщать результаты НИР; 

РО10 – проводит информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с 
привлечением современных информационных технологий, также использует современные 
информационные технологии в образовательном процессе. 
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THE OBJECTIVE 
OF THE EDUCATIONAL 
PROGRAM 

Training of teachers with high social and civic responsibility in the 
implementation of professional activities; formation of systematized 
knowledge in the field of natural science disciplines and mastering the basics 
of research methods and technologies of teaching geographical education. 

 
FIELD OF 
PROFESSIONAL 
ACTIVITY 

-educational (pedagogical) activities in higher, secondary and general 
educational institutions; 
- research activities; 
- organizational and managerial activities in the field of education. 



Results of 
Learning (RL) 

RL1 – has an idea of modern trends in the development of scientific knowledge; 

RL12 – demonstrates the developing knowledge and understanding gained at the higher education level, 
which is the basis or opportunity for the development or application of ideas in the context of scientific 
research; 

RL3  – applies knowledge, solves problems in new or unfamiliar situations within interdisciplinary areas 
related to geography; 

RL14 – integrates knowledge, is able to cope with complexities and make judgments based on 
information, taking into account the ethical and social responsibility for the application of these 
judgments and knowledge; 

RL5  – clearly and clearly communicates its conclusions and knowledge and their justification in the 
professional environment; 

RL6  – critically assesses strategic external and internal factors affecting the development of geographical 
education and is able to generate new ideas; 

RL7  – he has the skills of theoretical and methodological analysis, the use of forecasting and planning 
methods in practice, as well as the synthesis of knowledge for solving research and practical problems; 

RL8 – analyzes geographical information and competently formulates relevant conclusions and 
conclusions in the state, Russian and foreign languages; 

RL9  – creatively uses the achievements of natural sciences, including geographical sciences, and is able 
to generalize the results of research; 

RL10  – conducts information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of 
modern information technologies, also uses modern information technologies in the educational process. 
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