География
ғылымының қазіргі
парадигмасы /
Современные
парадигмы
географической науки

KDIZh /
IGSM

Қазіргі
дүниедегі
интеграция
мен

География
ғылымының
қазіргі
парадигмасы мазмұнында география
ғылымының қазіргі тұжырымдарының
қалыптасу
тарихы,
географиялық
тәсілдердің мәні, қоғамның табиғатпен
өзара әсері мәселелері, географиялық
зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
қарастырылады.
Пәннің
мақсаты:
география
ғылымының
қазіргі
парадигмасына талдау жаасау. Ғылым
және адамзат өиркениеті. География
ғылымының қазіргі парадигмасы / В
содержаниеи современные парадигмы
географической науки рассматриваются
следующие вопросы,
как история
формирования современной концепции
географической
науки,
сущности
географического подхода, проблемы
взаимодействия общества с природой,
методология и методы географического
исследования.
Цель
изучения
дисциплины
–
анализировать
современные парадигмы географической
науки.
Наука
и
цивилизация
человеческой
науки.
Современная
парадигма географической науки
Қазіргі заманғы әлемдік жаһандану және
интеграция
процестері.
Аймақтық

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Семестр

GGKP /
SPGN
7202

ECTS

Пәннің қысқаша мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель изучения
дисциплины, краткое содержание,
основные разделы

KZ

1

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

Пәндер коды/
Коды дисциплины

№
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Кредит саны/
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кредитов
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Доктор философиии /(PhD) по специальности «6D060900 – География»

1

Пререквизиттер/
Пререквизиты

География ғылымның
тарихы
мен
методологиясы
/
История
и
методология
географической науки
Қазіргі
заманғы
ғаламдық
проблемалар
/
Глобальные проблемы
современности
Географиялық
глобалистика
/
Географическая
глобалистика

Постреквизиттер
/ Постреквизиты

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу
нәтижесі) Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

Географиялық ғылым мен практикасының
қазіргі заманғы теориялық, әдістемелік
және технологиялық жетістіктерін білу.
Кәсіптік оқытудың ұтымды және оңтайлы
түрлерін, әдістемесін, өзін-өзі дамытуды
ұйымдастыру және жүзеге асыруды білу
және игеру / Знать современные
теоретические,
методологические
и
технологические
достижения
географической науки и практики.
Владеть
рациональными и
оптимальными
формами,
методами
профессионального
обучения,
организации
и
осуществлении
саморазвития.

Қазіргі заманғы әлемдік жаһандану және
интеграция
процестерін,
әлеуметтік

/
и

интеграция мен жаһандану мәселелерін
шешудегі Қазақстанның рөлі / Процессы
интеграции
и
глобализации
в
современном мире. Роль Казахстана в
региональной интеграции и решения
вопросов глобализации.

GBGTA /
TMGON
7203

География білімі мен
ғылымының теориясы
және әдіснамасы /
Теория и методология
географического
образования и науки

GGRDR /
ERGN
7203

Географияның ғылым
ретінде даму кезеңдері
/
Этапы
развития

Пәннің мақсаты – докторанттарға
география
жаратылыстану
ғылымдарының өзара әрекеттесуінің
интегралды жүйесі, оның қазіргі заманғы
теориялық және әдіснамалық негізі
ретінде түсінік беру. Географиялық білім
берудің философиялық және әдістемелік
негіздері.
География
ғылымының
теориясы: оның мәні мен әдіснамалық
негіздерін анықтау. Географиялық білім
беруді дамытудың дифференциациясы
және интеграциясы. Географиядағы
жүйелі талдау / Цель дисциплины – дать
представление докторантам о географии
как целостной системе взаимодействия
естественных наук, ее современных
теоретических
и
методологических
основах.
Философские
и
методологические
основы
формирования
географического
образования. Теория географической
науки: определение ее сущности и
методологических
основ.
Дифференциация и интеграция в
развитии географической образовании.
Системный анализ в географии
Пәннің
мақсаты:
географиялық
ғылымды дамытудың, географтардың
және саяхатшылардың қосқан үлестерін

7202

2

жаһандану
Интеграция
глобализация
современного мира

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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1

Орта
арнайы
оқу
орындары мен жоғары
оқу
орындарында
географияны
оқытудың
технологиясы /
Технология обучения
географии в ССУЗе и
ВУЗе
Географиялық білім
дамуының
жаңа
тұжырымдамасы
/
Новые
концепции
развития
географического
образования

маңызды мәселелерді білу және талдау.
Қазіргі
заманғы
әлемде
жаһандық
оқиғалар туралы ақпаратпен жұмыс істеу
дағдыларын пайдалана алу және олардың
себептері мен салдарын түсіну. Аймақтық
интеграция мен жаһандану мәселелерін
шешудегі Қазақстанның рөлін айқындау /
Знать
и анализировать
социальнозначимые
проблемы
и
процессы
интеграции и глобализации в современном
мире. Уметь использовать навыки работы
с информацией о глобальных изменениях
в современном мире и способность
понимать их причины и следствия.
Выделять роль Казахстана в региональной
интеграции
и
решения
вопросов
глобализации.
География ғылымының ежелгі және
қазіргі даму кезеңдері туралы түсінікті
игеру. Ерте заманғы және ежелгі кезеңдегі
ғалымдардың теориялық көзқарастары мен
идеяларын қарастыруды білу. Ежелгі және
орта ғасырдағы, жаңа және жаңаша
кезеңдегі
география
ғалымдарының
көрнекті
жетістіктерін
қарастыру.
Қазақстандағы және шет елдердегі
география
ғалымдарының
қазіргі
кезеңдегі зерттеулері мен жетістіктерін
талдау
және
сипаттау
/
Иметь
представления
об этапах развитии
географической науки с древности до
современного периода..
Уметь
рассматривать и теоретические взгляды и
представления античных и древних
ученых.
Рассматривать выдающиеся
достижения ученых географов в древние и
средние века, в новое и новейшее время.
Анализировать
и
характеризовать
современные исследования и достижения
ученых-географов в Казахстане и в
зарубежных странах.
Ғылыми көзқарас қалыптастыру үшін әр
түрлі тарихи кезеңдегі география ғылымы
дамуының
және
өзгеруінің
жалпы

3

GG 7204

TPUB/
OPP

географии как науки

зерделеу, географиялық зерттеулердің
негізгі кезеңдерін қарастыру; география
тарихының теориялық негіздерін игеру;
географияның негізгі кезеңдері туралы
білімді алу; Географиялық ғылымның
дамуының ұзақ жолын жүйелі түрде
түсіну / Цель дисциплины: дать
представление о сложном пути открытия
и
познания
мира,
развития
географической науки, изучить вклад
учёных - географов и путешественников,
рассмотреть
основные
этапы
географических исследований; освоение
теоретических основ истории развития
географии; получение
знаний об
основных этапах развития географии;
получение системного представления о
длительном
пути
развития
географической науки.

Геосаясат
және
геокикілжіңдер
/
Геополитика
и
геоконфликтология

«Геосаясат және геокикілжіңдер» пәніне
кіріспе. Саяси картаның қалыптасу
кезеңдері мен мазмұны. Геосаясаттың
негізгі тұжырымдамалары мен үлгілері.
Дәстүрлі және қазіргі заманғы геосаяси
үлгілер.
Әлемдегі
қазіргі
кездегі
геосаяси жағдай. ҚР геосаяси жағдайы.
Геокикілжіңдер туралы ілім білім аясы
ретінде.
Этносаяси
кикілжіңдер.
Жікшілдіктің географиялық типтері.
/Введение в дисциплину «Геополитика и
геоконфликтология».
Этапы
формирования
и
содержание
политической карты мира. Основные
концепции и модели геополитологии.
Традиционные
и
современные
геополитические модели. Современная
геополитическая ситуация в мире.
Геополитическое
положение
РК.
Геоконфликтология как область знания.
Этнополитические
конфликты.
Географические типы сепаратизма.
Курс табиғатты пайдалануды басқару
саласында
білім мен шеберлік,

Табиғатты
пайдалануды

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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1

Қазіргі заманғы
ғаламдық
проблемалар /
Глобальные проблемы
современности
Географиялық
глобалистика /
Географическая
глобалистика

мәселелерін білу. География ғылымында
қалыптасқан
әртүрлі
кезеңдеріндегі
өзгерістерді талдау және жинақтау,
географиялық ғылымды дамытуға отандық
ғалымдарының
үлесін
анықтау.
Географиялық
нысандарды
мен
құбылыстарды зерделеуде жалпы ғылыми
әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру /
Знать общие вопросы развития и
изменения географической науки в разные
исторические эпохи для формирования
научного
мировоззрения.
Уметь
анализировать и обобщать изменения
произошедшие в географической науке на
разных этапах ее становления определять
вклад отечесственных ученых в развитие
географической науки. Владеть навыками
использования общенаучных методов
научного
познания
при
изучении
географических объектов; теорией систем
при изучении географических объектов и
явлений.
Геосаясат пен геокикілжіңдер туралы
негізгі білім көздерін білу және игеру.
Әлемдегі және аймақтардағы геосаясат
үрдістерін талдау және бағалау. Әлемдегі,
аймақтардағы саяси және басқа да
қақтығыстарды шешудегі Қазақстанның
рөлін
айқындау.
Геосаясат
және
геокикілжіңдер туралы базалық және
қолданбалы білім көздерін тәжірибе
жүзінде қолданудың әдістерін игеру /
Знать и владеть основополагающими
знаниями в области геополитики и
геоконфликтологии.
Уметь
анализировать и оценивать современные
геополитические процессы в мире и
регионе. Выделять роль Казахстана в
решении
политических
и
других
конфликтов в мире и регионе. Владеть
приемами применения на практике
базовых теоретических и прикладных
знаний
по
геополитике
и
геоконфликтологии.
Табиғи
ресурстарды
басқару және
ұйымдастырудағы
негізгі проблемалар
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7204

ұйымдастыру
және
басқару / Организация
и
управление
природопользованиям

KGBBI /
ISGO
7205

Қазіргі географиялық
білім
берудегі
инновациялар
/
Инновации
в
современном
географическом
образовании

мемлекеттік және аймақтық экологиялық
саясаттың мақсатын, міндетін және
негізгі бағытын, оның жүзеге асыру
құралдарын
анықтауға
мүмкіндік
беретін, қоршаған орта мен аймақтағы
жуне кәсіпорындағы табиғи ресурстарды
басқаруда экологиялық менеджменттің
негізгі элементтерін қолдану жөнінде
ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған
/ Курс направлен на формирование
представления, знания и умения в
области
управления
природопользованием,
позволяющие
определять цели, задачи и основные
направления
государственной
и
региональной экологической политики,
инструменты ее реализации, применять
основные элементы экологического
менеджмента
для
управления
окружающей средой и природными
ресурсами в регионе и на предприятии.
Пәнді оқытудың мақсаты – білім беру
жүйесіндегі инновациялық процестердің
дамуының
жалпы
тенденциялары
негізінде географиялық инновациялық
процестерді жүйелеу, жаңғырту, білім
алушылардың географиялық білім беру
жүйесіндегі
инновациялық
ісәрекеттерін жүзеге асыруға дайындау
және жағдай жасау. Білім беруді
дамытудың мегатенденциялары мен
жаңа
заңдылықтары.
Тұлғағабағдарланған білім беру және білім
берудегі
құзыреттілік
тәсіл.
Географияны оқытудағы инновациялық
педагогикалық технологиялар /
Цель изучения дисциплины – на основе
анализа общих тенденций развития
инновационных процессов в системе
образования, системного представления
об иннова-ционных процессах, происходящих в географии в современных
условиях ее модернизации, способствовать
развитию
у
обучающихся
готовности и способности к осуществлению инновационной деятельности в

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

туралы білім көздерін білу мен игеру.
Табиғи ресурстарды бағалау және оларды
ұтымды
пайдалануды
ұйымдастыру
туралы әдістерді меңгеру / Знать и владеть
знаниями об основных проблемах в
области организации и управления
природными
ресурсами. Использовать
методы в оценке природных ресурсов и
организации прродопользованием.

3

5

1

Орта
арнайы
оқу
орындары мен жоғары
оқу
орындарында
географияны
оқытудың
технологиясы /
Технология обучения
географии в ССУЗе и
ВУЗе

Педагогикалық инноватиканың мәні мен
логикасын ашатын мазмұн, қатынас және
өзара байланыстағы түйінді ұғымдарды,
қазіргі
географиялық
білім
беру
жүйесіндегі инновациялық педагогикалық
іс-әрекеттің негізгі бағыттарын, жаңа білім
беру
бағдарламаларын,
оқыту
технологияларының
инновациялық
әдістері элементтерін, - білім беру
процесін
ұйымдастыру
формаларын
біледі. Географиялық білім берудің
теориясы
мен
практикасында
инновациялық
іс-әрекетті
жүзеге
асырудың маңызын, мәнін, тәсілдерін,
географиялық білім беру жүйесіндегі
инновациялық педагогикалық жобаларды
құрудың
негізгі заңдылықтары мен
ұстанымдарын,
инновациялық
педагогикалық
іс-әрекеттегі негізгі
педагогикалық-психологиялық
проблемаларды,
географиялық
білім
беруде педагогикалық инновацияларды
жүзеге асыруды басқаруды
түсініп,
жүзеге асырады / Знает содержание,
соотношение и взаимосвязь ключевых

системе географического образования.
Мегатенденции и новые закономерности
развития
образования.
Личностноориентированное
обучение
и
компетентностный
подход
в
образовании.
Инновационные
педагогические
технологии в обучении географии.

ATGB /
ITNO
7205

Ақпараттық
технология ғылым мен
білімде /
Информационные
технологии о науке и
образовании

Пәнді меңгерудің мақсаты – әр түрлі
деңгейдегі білім беру мекемелерінде
ғылыми-педагогикалық
іс-әрекетті
жүзеге асыруға қабілетті педагогикалық
білім беру (білім берудегі ақпараттық
технологиялар)
саласындағы
мамандарды іргелі және кәсіби даярлау /
Целью освоения дисциплины является
обеспечить
углубленную
фундаментальную и профессиональную
подготовку специалистов в области
педагогического
образования
(информационных
технологий
в
образовании), способных к научноисследовательской и педагогической
деятельности
в
учреждениях
образования различного уровня.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

понятий, раскрывающих сущность и
логику
педагогической
инноватики,
основные направления инновационной
педагогической
деятельности
в
современной системе географического
образования,
новые образовательные
программы, элементы инновационных
методик, обучающих технологий, формы
организации образовательного процесса.
Понимает и реализует значение, смысл,
способы осуществления инновационной
деятельности в теории и практике
географического образования, основные
закономерности и принципы создания
инновационных педагогических проектов
в системе географического образования; основные
психолого-педагогические
проблемы
в
инновационной
педагогической
деятельности,
управления внедрение педагогических
инноваций в практику географического
образования.
Ғылым мен техниканың инновациялық
негізгі
бағыттарын
білу.
Қазіргі
кезеңдегігеографиялық
білімнің
инновациялық
дамуының
негізгі
үрдістерін сипаттау. Географиялық білім
берудегі инновациялық әдістердің орны
мен ролін айқындау. Кредиттік технология
және
географиялық
білім
берудің
жаңартылған
мазмұны
жағдайында
оқытудың
инновациялық
әдістерін
пайдалана білу. Географиялық білім
берудегі теориялық, әдіснамалық және
практикалық мәселелерді шешу үшін
инновациялық әдістерді қолдану / Знать
основные направления инноваций в
области науки и техники. Характеризовать
основные тенденции инновационного
развития географического образования в
современном мире. Выделять роль и
место
инновационных
методов
географического
образования.
Уметь
использовать инновационные методы,

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

