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1-курс 

№ 

п/п 

Пәннің атауы Пәннің мақсаты және қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер Кр. 

саны 

Сем. Пререквизиттер Постреквизиттер Пәнді оқытудан күтілетін 

нәтижелер 

(магистранттардың 

игеретін білімі, 

шеберліктері, дағдылары 

және құзыретіліктері 

1 Ғылыми 

зерттеулерді 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Пәннің мақсаты ғылыми зерттеу 

жұмыстарын басқару мен 

ұйымдастыру ерекшеліктері, 

мазмұны, терминдері, түсініктері, 

қағидалары, заңдары туралы 

білімдерді магистранттарға игерту 

болып табылады. 

- ғылыми зерттеулердің негізін 

оқып үйрену қажеттіліктері туралы 

жалпы кӛрінісін білім 

алушылардың санасында 

қалыптастыру; 

- ғылымның нәтижелері мен 

ғылыми бағыттарын, ғылымның 

үдемеліболмысын, олардың барлық 

бірыңғай жалпы үрдістері ретінде 

ілгерілмелі ӛркениетті қоғамның 

дамуы үшін қажеттіліктерін ашу; 

- ғылыми іс-шараларды жүзеге 

асыру амалдарымен, құрал-

жабдықтарымен, технологиямен, 

үрдістерімен, әдістерімен, 

түсініктерімен, терминдерімен, 

қағидаларымен, заңдарымен, негізгі 

теориялық ережелерімен 

таныстыру; 

Ғылыми шығармашылықтың 

жалпы әдістемесі. Ғылыми 

зерттеулердің жалпы ӛту барысы. 

Диссертацияны жазуға және 

ғылыми ақпаратты жинақтауға 

дайындық. Әдебиет кӛздерін 

библиографиялық іздеу. 

Ғылыми зерттеу 

жұмыстарын 

ұйымдастыру.  

Ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы.  

Ғылыми зерттеулерді 

ақпараттық қамтамасыз 

ету.  

 

 

3 1 Картография 

топографиянегіздері

мен, Геоақпарат, 

Білімді 

ақпараттандыру,Бас

қарудың 

географиялық 

негіздері 

Әлеуметтік және 

саяси, экономикалық 

географияның ӛзекті 

мәселелері, 

География 

ғылымының тарихы 

мен методологиясы, 

Геожүйе туралы 

ілім,Географиядағы 

үлгілеу, 

Географиялық 

зерттеулердің 

ғылыми әдістері 

Пәнді оқу нәтижесінде 

магистрант түсіну және 

түсінігі болуы тиіс: 

- осы пәнді оқуда зерттеу 

нысаны жайлы, оның негізгі 

мақсаты мен міндетін; 

- ғылыми зерттеулер мен 

ғылыми ізденісті 

ұйымдастыру әдістері жайлы; 

- ӛз мамандығы және зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми-

техникалық ақпараттармен 

қамтылған, дереккӛздерді 

іздеу әдісін; 

- шетелде және Қазақстанда 

ғылыми зерттеулердің даму 

қарқыны мен жағдайы 

жайлы; 

- заманауи зерттеулерде 

қолданылатын құрал-

жабдықтар, тәсілдер, 

технологиялар, ғылыми 

әдістердің дамуын; 

- геоэкология, экология мен 

географияда ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру 

ерекшеліктерін; 

- ғылыми іс-шаралар мен 

ғылыми зерттеулердің 

тиімділігін қамтамасыз ету, 

ғылыми зерттеулердің, 

ғылыми ізденістердің, 

ғылымның негізгі міндеттері 



Әдебиеттерді зерделеу және нақты 

мәліметтерді таңдау. 

Диссертацияның қолжазбасымен 

жұмыс жасау. Диссерациялық 

жұмысты құрылымдау. 

мен мақсаттарын; 

- географиялық ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру 

әдістерін. 

Географиялық 

зерттеулердің 

теориясы мен 

практикасы 

Ғылыми зерттеу негіздеріне кіріспе. 

Ғылыми-зерттеу ережелері және 

шарттардың құрылымдық 

мәселелерін ұйымдастыру. 

Ғылыми-зерттеу және оларды 

ұйымдастыру жағдайында 

құрылымдық мәселелері. Негізгі 

ғылыми-зерттеу. Ғылыми-

зерттеудің әртүрлілігі. Патенттану 

және ғылыми зерттеулер негіздері. 

Негізгі құралдар құны есебі.  

2 Табиғи-аумақтық 

кешенді жүйелі 

талдау 

Пәннің мақсаты – жүйелі 

талдаудың негізгі бағыттарының 

теориялық және тәжірибелік 

мәнімен танысу.  

Жүйелі талдау негізі. 

Геоморфологиядағы жүйелі талдау. 

Жер бедері - ТАК 

дифференциалануының маңызды 

факторы.  

Геоморфологиялық жүйелері (ГМ), 

оның қасиеттері. 

Геоморфологиялық жүйелердің 

жіктемесі: ұстанымдары, 

таксометриялық кӛрсеткіштері.  

Жүйенің ӛзіндік реттелуі.  

Қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесу 

жағдайында ТАК 

(геоморфологиялық жүйенің) 

сақталуы мен дамуы. Әр түрлі 

динамикалық тепе-теңдікте ТАК 

(ГМ) кеңістік-уақыттық таралу 

заңдылығы. ТАК (ГМ) зерттеудің 

әдістемелік тәсілдері мен әдістері. 

Жүйелі талдау тәсілінің ТАК 

техногендік әрекетті анықтаудағы 

рӛлі.  

Жүйелі талдау негізі. 

Геоморфологиялық 

жүйелер. 

3 2 Геология, 

Геоморфология, 

Материктер мен 

мұхиттардың 

физикалық 

географиясы, 

Жаратылыстану, 

Географиялық қабық 

туралы ілім, 

Географиядағы 

үлгілеу, География 

ғылымы тұрақты 

даму үрдісінде 

Экономикалық, 

саяси және 

әлеуметтік 

географияның ӛзекті 

мәселелері, 

Конструктивті 

(құрылымдық) 

география, Геожүйе 

туралы ілім, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйені 

географиялық 

болжау,Табиғи-

аумақтық кешенді 

кеңістік-уақыттық 

ұйымдастыру 

«Табиғи-аумақтық кешенді 

жүйелі талдау» пәнін оқу 

негізінде магистрант: 

жүйелі талдаудың теориялық 

негізін;  

геоморфологиялық жүйелерді 

зерттеуде әдістемелік 

тәсілдерді пайдалана білуі 

керек; 

табиғи және табиғи- 

антропогендік жүйенің 

қызметтік маңызын ашуды; 

жер бедеріне техногендік 

әрекет жағдайында 

геоморфологиялық жүйені 

басқару ұстанымдарын қайта 

ӛңдеуді меңгеруі керек.  

Жер геосфералары 

және адам әрекеті 

Атмосфераға адам қызметінің әсері. 

Қазіргі климаттың мәселелері. 

Гидросфераға адам қызметінің 

әсері. Жер үсті су мәселелері. 

Топырақ және жер ресурстарын 

геоэкологиялық мәселелері. Адам 

және литосфера. Адам және 

Жер геосферасының 

негізгі ерекшеліктері.  

Адам қызметінің әсері.  

 

Пәнді  оқып үйрену  

барысында магистрант 

мынаны білуі керек: Жер 

геосферасының қызмет 

етуінің негізгі заңдары. Жер 

геосферасына әсер етудің 

негізгі антропогендік түрлері. 



биосфера. Табиғи және техногендік 

жүйелердің геоэкологиялық 

аспектілері. Антропогендік 

ландшафт. 

Географиялық қабықтың 

қазіргі жағдайы мен 

динамикасы.Қоршаған орта 

ӛзгеруінің салдары және 

оның адам денсаулығына 

әсері.  

меңгеруі қажет: 

Жер геосферасының 

жағдайынталдау және 

бағалау, қоршаған ортаның 

жай-күйін бақылау үшін, 

қоршаған ортаға 

геоэкологиялық табиғи 

ортаның ӛзгерістерінің 

себептері мен салдарын 

анықтау, туындаған  

мәселелер бойынша 

шешімдер табуға, болашақта 

қоршаған ортаны ӛзгерту 

динамикасын болжау. 

4 Географиядағы 

болжау және 

үлгілеу 

«Географиядағы үлгілеу және 

болжам жасау» пәнінің мақсаты 

магистранттарды географиядағы 

үлгілеудің методологиялық негізі 

болып саналатын үлгілеудің 

принциптерімен таныстыру. 

«Географиядағы үлгілеу және 

болжам жасау» пәнінің негізгі 

міндеттері: 

-магистранттарды  зерттелетін 

географиялық нысандардың сипаты 

мен қасиеттері туралы білім 

кӛздерін алу үшін әртүрлі үлгілеу 

негізінде алынатын компьютерлік 

тәжірибелерді жоспарлауға үйрету; 

- статистикалық мәліметтерді ӛңдеу 

арқылы үлгілерді құрастыру; 

- магистранттарды үлгілеудің 

әртүрлі әдістерімен және болжам 

жасаудың құрылымдарымен, 

геожүйенің дамуымен таныстыру; 

- қалаларды, тұрғылықты 

нысандармен және ӛнеркәсіптік 

кешендерді үлгілеудің теориялық-

қолданбалы негіздерімен 

таныстыру; 

- әлеуметтік-экономикалық 

үрдістердің үлгілерін құрастыруды 

үйрету; 

Үлгілердің ақпараттық 

қамтамасыздығы. Қалалар 

мен тұрғылықты елді 

мекендердің 

географиялық үлгілері. 

Ӛнеркәсіп салаларындағы 

үлгілеу.Геожүйедегі 

үлгілеу және болжам 

жасау. 

3 2 Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау, 

Жобаларды басқару, 

Географиялық 

жаһандану, 

Урбогеография 

Табиғи-техногендік 

жүйелердің 

геоэкологиялық 

аспектілері,  

География 

теориясының 

методологиялық 

проблемалары, 

ГАЖ технологиясын 

қолдану 

«Географиядағы үлгілеу мен 

болжам жасау» пәнін оқып-

үйрену барысында 

магистрант білуі тиіс: 

- табиғи ортаның жағдайына 

баға берудің міндеттері мен 

проблемаларын; 

- «қоғам-табиғат» үлгілеу 

жүйесін түсінуді;адамзат 

қоғамы мен табиғат 

арасындағы ӛзара 

байланысты жетілдіру 

барысында экологиялық 

мүмкіндіктерді реттеу 

принциптерін анықтауды; 

үйренуі: 

- үлгілеудің математикалық 

түрлерін ажырата білу 

(концептуалдық-баланстық, 

статистикалық, 

оптимизациялық, 

динамикалықимитациялық); 

- ӛлшемдердің мәнін анықтау 

және формула бойынша 

есептеп шығаруды; 

- болжамдық ақпараттың 

жеткіліктілігіне және 

сапасына баға беру; 

- антропогендік келеңсіз 



- географиялық жүйелерді үлгілеуге 

байланысты әртүрлі ақпарат 

кӛздерінің мәліметтерін соның 

ішінде нормативтік-құқықтық, 

картографиялық, электрондық және 

қажеттік ақпараттарды кеңінен 

қолданудың жолдарын үйрену.  

әсерлерді болдырмау 

мақсатында табиғи 

кешендерді үлгілеудің 

интерпретивтік 

қорытындыларын талдау; 

Іс-дағдыны қалыптастыру: 

- қоғам мен табиғаттың 

арасындағы ӛзара қарым-

қатынастың ең тиімді жолын 

іздеудегі имитациялық 

математикалық үлгілеуді, 

үлгілеудің мазмұнына, 

зерттелетін нысананың 

құрылымын алдын ала 

айқындауға кӛп кӛңіл бӛлу; 

- ӛнеркәсіптік-экономикалық  

міндеттерді шешудегі 

геоэкологиялық болжам 

жасау ақпараттың ең 

маңыздысы болып 

саналатыны туралы. 

Жердің дамуы 

және 

географиялық 

заңдылықтар 

«Жердің дамуы және географиялық 

заңдылықтар» пәннің мақсаты 

эндогендік және экзогендік 

сипаттағы процестерді, ғаламшар 

бейнесінің (кесінінің) қалыптасуы, 

Жердің жалпы географиялық 

заңдылықтарымен танысу.     

«Жердің дамуы және географиялық 

заңдылықтар» пәннің міндеттері: 

әртүрлі процестер мен 

құбылыстардың уақыт бойынша 

периодтылығы мен циклдылығын 

кӛрсету; ғаламшар мен ӛмір 

тіршілігін қамтамасыз етуде 

физикалық, химиялық және 

биологиялық процестердің ӛзара 

әрекеттілігін үйрету; ғаламшардың 

үздіксіз дамуына себепші 

заңдылықтарын кӛрсету.    

Жердің дамуы. Теория 

және гипотезалар. 

Жердің жалпы 

географиялық 

заңдылықтары. 

 

Жалпыжертану, 

Геология 

геоморфология 

негіздерімен, 

Палеогеография, 

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 

 

 

 

Табиғи-техногендік 

жүйелердің 

геоэкологиялық 

аспектілері, Ғылыми 

зерттеулерді 

картографиялық 

қамтамасыз ету,  

Географияфдағы 

үлгілеу және болжам 

жасау, 

Географиялық білім 

берудегі инновация, 

Географияны 

теориялаудың 

методологиялық 

мәселелері, 

География 

ғылымының қазіргі 

парадигмасы 

 

 

 

«Жердің дамуы және 

географиялық заңдылықтар» 

пәнін оқып үйрену 

барысында   магистрант  

білуі керек: Жердің қалыптасу 

тарихы. Жердің пайда болуы 

туралы негізгі теориялар мен 

болжамдар. Басты 

географиялық заңдылықтар. 

Географиялық 

заңдылықтардың себеп-

салдары.   

меңгеруі қажет: Жердің 

жаралуы туралы ӛз кӛзқарасы 

мен түсіндірмесін нақтылау. 

Жердің географиялық 

заңдылықтарының себеп-

cалдарларын түсіну және 

түсіндіру. Алған білімдерін 

күнделікті және кәсіби ӛмірде 

қолдана білу.  

5 География 

ғылымы тұрақты 

даму үрдісінде 

Қазіргі дүниежүзінің даму 

ерекшеліктері. Даму 

проблемаларының ӛзектілігін 

талқылау. Мақсаты, міндеті, 

мазмұнымен құрылымы. Негізгі 

методологиялық ерекшеліктері. 

Тұрақты дамудың мәні 

мен ерекшеліктері. 

Тұрақты даму үрдісіндегі 

географиялық аспект 

 

 

3 2 Экология және 

тұрақты даму, 

Геоэкология, 

Ғылымның тарихы 

мен философиясы 

Географияныңтеори

ясы мен 

методологиясы,  

Қазіргізаманғыгеоэк

ологиялықмәселелер 

Пәнді  оқып үйрену  

барысында магистрант 

мынаны білуі және 

меңгеруіқажет: 

-қазіргі жаңа 

технологияларды меңгеру 



Тұрақты даму идеяларындағы 

әдістердің географиядағы рӛлі. 

Тұрақты дамудағы барлық 

экологиялық-экономикалық 

проблемалары.Табиғи ресурстарды 

пайдаланудағы проблемалар. 

Табиғи ресустардың сарқылуы. 

Қайта қалпына келетін 

ресурстардың жағдайы. 

 

дағдылары, ақпараттық 

технологияларды қолдана 

білу; 

-жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру; 

-топпен жұмыс, жаңа 

шешімдер ұсыну және т.б 

-ҚР-ның тұрақты дамудағы 

негізгі теориялық және 

концептік білімі; 

-ҚР-ның  ӛтпелі кезеңдегі 

тұрақты дамудағы 

басымдылықтар мен 

қағидаларды меңгеру; 

- ҚР-ның тұрақты даму 

жӛніндегі бағдарламаны іске 

асыру бойынша алған 

білімдерін қолдана білу; 

- тұрақты дамудың 

концепцияның 

басымдылықтары мен негізгі 

қағидалары. 

-тұрақты дамудағы ӛту 

механизмімен географиялық 

тәжірибедегі бағытын іске 

асыру мен мақсат қою; 

-географиядағы оқыту 

әдісіндегі тұрақты даму 

қағидаларын меңгеру; 

- тұрақты дамудың 

динамикасын анықтайтын 

факторлар комбинация 

байланыстыратын 

кӛрсеткіштер сәйкестендіруді 

( экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық және т.б.); 

-жаһанды ойлау, жергілікті 

әрекет ету. 

Географиялық 

білім дамуының 

жаңа 

тұжырымдамасы 

Тұрақты дамудың жалпы 

географиялық және экологиялық 

проблемалыры. Қазіргі ғылымда 

климатың ӛзгеруі және оның 

аймақтық салдарын кӛрсетуі. 

Климаттық ӛзгерістерді басқару 

мүмкіндіктері. Озон қабатының 

ӛзгеруінің ырғақтылығының себеп-

салдары. Парникті газдар 

қалдықтарының сауда 

квоталарындағы проблемалары. 

1. Білім беруді 

дамытудың концепциясы 

2. Қазіргі география және 

географиялық білім 

берудің жаңа міндеттері 

 

ҚР-дағы 

географиялық білім 

беру, 

Жаратылыстану 

пәндерді оқытудың 

әдістемесі 

Географиялық білім 

берудегі 

инновациялар, 

Географияны 

теориялаудың 

методологиялық 

проблемалары, 

География 

ғылымының қазіргі 

парадигмасы 

 

Пәнді оқу негізінде 

магистрант: 

меңгеруі қажет: 

ҚР-ның "білім беру" және 

ңылым заның; географиялық 

ғылымның концепциясын 

және қазіргі бағыттары: 

тұрақты даму, экологияның 

тұрақты дамуын, қазіргі 

климаттық проблемалар және 

климиталогияны, ауа 



Атмосфералық қорғау аймағындағы 

халықаралық бірлестік. 

Биоәртүрліктіктің тӛмендеуінің 

проблемалары. Биоәртүрлікті 

сақтау концепциясы ОНН. 

 атмосферасын корғау 

ауданындағы халықаралық 

бірлестік (Киоттық хаттама 

және т.б), биоәртүрлікті 

сақтау ауданныдағы 

институттық шешімін. 

меңгеруі қажет: 

Қазіргі географиялық 

бағытының міндеттерін және 

мақсаттарын табу және бӛле 

білу. Дене мен затты  зерттеп, 

айра білу. Пәнаралық 

байланысты табу. Тұрақты 

дамудың концепциясын 

айыра білу және анықтау; 

қазіргі экологиялық 

проблемалардың себеп-

салдарын таба білу. Қоршаған 

ортаның климаттық 

ӛзгерістерін болжай 

білу.Қазіргі геоэкологиялық 

проблемалардың шешу 

жолдарын таба білу. 

6 Дүниежүзі 

елдерінің бәсекеге 

қабілеттілігінің 

географиялық 

негіздері 

Бәсекеге қабілеттілік түсінігі. 

Елдердің бәсекеге қабілеттілігін 

анықтаудың әдісі. Бәсекеге 

қабілеттіліктің үлгілері. Геосаяси 

және геоэкономикалық бәсекеге 

қабілеттілік жағдайы жолдары. 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік 

жағдайы, жолдары және 

мәселелері. 

 3 2 Экономикалық және 

әлеуметтік 

географияға,  

Қазіргі дүние 

географиясы, 

Географиялық 

басқарудың 

негіздері, Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы, 

Тұрғындар 

географиясына 

кіріспе,Басқарудың 

географиялық 

негіздері 

Экономикалық саяси 

және әлеуметтік 

географияның ӛзекті 

проблемалары, 

Географиялық 

ғылымның тарихы 

мен методологиясы, 

Геожүйелер туралы 

ілім. 

Пәнді оқыту нәтижесінде 

магистрант білуі қажет: 

бәсекеге қабілеттіліктің 

қағидалары, кӛрсеткіштері, 

механизмдері. Бәсекеге 

қабілеттіліктің түрлері: 

халықаралық, ұлттық, 

аймақтық, аудандық, 

кәсіпорындық, фирмалық, 

брендтік және т.б. Бәсекеге 

қабілеттілікке әсер етуші 

факторлар. Ішкі нарықтағы 

бәсекеге қабілетті Қазақстан 

орындай алуы қажет: әлемнің 

аймақтары  мен елдеріндегі 

бәсекеге қабілеттілікті 

талдау; бәсекеге 

қабілеттіліктің салыстырмалы 

параметрлері мен 

кӛрсеткіштерін анықтау; 

бәсекеге қабілеттіліктің 

ажырамас кӛрсеткіштерін 

санау. 

Аймақтық даму, 

жоспарлау және 

басқару 

Пәнді меңгертудің мақсаты 

магистранттардың аймақтық 

Аймақтық даму, 

жоспарлау және 

басқарудың теориялық 

Пәндіоқытунәтижесінде 

магистрант білуіқажет: 

аймақтық даму, 



дамудың, жоспарлау мен 

басқарудың үлгілері мен 

әдістерін білуі және жергілікті 

басқару мен жоспарлаудың 

деңгейлері туралы түсінікті 

қалыптастыру.  
Аймақтық даму, жоспарлау және 

басқарудың теориялық негізі.  

Аймақтық даму, жоспарлау және 

басқарудың 

ерекшеліктері.аймақтық іс-әрекетті 

ұйымдастыру және бӛлу.  
 

 

 

негізі.  

Аймақтық даму, 

жоспарлау және 

басқарудың 

ерекшеліктері.аймақтық 

іс-әрекетті ұйымдастыру 

және бӛлу.  
 

жоспарлаужәнебасқарудыңне

гізгітүсініктері мен 

анықтамасын;  

аймақтық даму, 

жоспарлаужәнебасқарудыңма

қсатын, міндеттері мен 

құралдарын;  

ҚР нормативті-

құқықтықбазасын; 

аймақтық даму, 

жоспарлаужәнебасқарудағып

роцестердентуындағанқатына

стыреттеуді; 

ҚР мен 

шетелдердебасқаружәнеайма

қтық даму, 

жоспарлаужәнебасқарудыңне

гізгімәселелерін. 

меңгеруіқажет: 

аймақтыңбасқарудағыпробле

малықситуациялардыталдауж

әнеанықтау;  

басқармалықшешімдердінегіз

деу;  

теориялықжәнеғылыми-

практикалықбілімдерінқолдан

у. 

7 ҒЗЖ 

геоақпараттық 

қамтамасыз ету 

Пәннің мақсаты ғылыми зерттеу 

жұмыстарын басқару мен 

ұйымдастыру ерекшеліктері, 

мазмұны, терминдері, түсініктері, 

қағидалары, заңдары туралы 

білімдерді магистранттарға игерту 

болып табылады. 

- ғылыми зерттеулердің негізін 

оқып үйрену қажеттіліктері туралы 

жалпы кӛрінісін білім 

алушылардың санасында 

қалыптастыру; 

- ғылымның нәтижелері мен 

ғылыми бағыттарын, ғылымның 

үдемеліболмысын, олардың барлық 

бірыңғай жалпы үрдістері ретінде 

ілгерілмелі ӛркениетті қоғамның 

дамуы үшін  қажеттіліктерін ашу; 

- ғылыми іс-шараларды жүзеге 

асыру амалдарымен, құрал-

жабдықтарымен, технологиямен, 

үрдістерімен, әдістерімен, 

Географиялық ақпараттық 

жүйе (ГАЖ – ғылымдағы 

танымның тиімді құралы.  

3 2 Географияныңтеори

ялықжәне 

әдіснамалық 

мәселелері,  

еографиялық 

зерттеулердің 

теориясы мен 

практикасы, 

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

және жоспарлау 

Табиғи-техногендік 

жүйелердің 

геоэкологиялық 

аспектілері,  

Географиялық білім 

берудің қазіргі 

инновациялары, 

Географияны 

теориялаудың 

методологиялық 

проблемалары,  

ГАЖ-

технологияларды 

пайдалану 

 

Пәнді оқу нәтижесінде 

магистрант нені білуі тиіс: 

- геоақпараттық әдістің 

негізін, олардың түрлерін, 

картографиялық талдау 

әдістемесінің мазмұны мен 

міндеттерін; 

- ақпараттық мәліметтерді 

автоматтық түрде жасау 

тәсілін (елді-мекендердің 

сандық үлгілері, қағаз 

карталарды сандық пішімге 

айналдыру және т.б.); 

- картографиялық 

мәліметтердің әртүрлі 

дереккӛздерін қалыптастыру; 

- жүйелі географиялық 

зерттеулерде қашықтықтан 

зондылау мәліметтерін 

қолдану тәсілін; 

Магистрант істей алуы тиіс: 

-географиялық 



түсініктерімен, терминдерімен, 

қағидаларымен, заңдарымен, негізгі 

теориялық ережелерімен 

таныстыру; 

Ғылыми шығармашылықтың 

жалпы әдістемесі. Ғылыми 

зерттеулердің жалпы ӛту барысы. 

Диссертацияны жазуға және 

ғылыми ақпаратты жинақтауға 

дайындық. Әдебиет кӛздерін 

библиографиялық іздеу. 

Әдебиеттерді зерделеу және нақты 

мәліметтерді таңдау. 

Диссертацияның қолжазбасымен 

жұмыс жасау. Диссертациялық 

жұмысты құрылымдау. 

кескіндемелердің 

картографиялық үлгілерін 

жіктеуді; 

- сандық үлгілерді жобалау 

мәнін білуі; 

- географиялық зерттеулер 

үшін картографиялық 

негіздерді жобалау 

мақсатында әртүрлі дереккӛз 

мәліметтерін қолдануды 

дәлелдей алуы.. 

Географиялық 

зерттеулердің 

ғылыми әдістері 

Ғылыми зерттеу негіздеріне кіріспе. 

Ғылыми-зерттеу ережелері және 

шарттардың құрылымдық 

мәселелерін ұйымдастыру. 

Ғылыми-зерттеу және оларды 

ұйымдастыру жағдайында 

құрылымдық мәселелері. Негізгі 

ғылыми-зерттеу. Ғылыми-

зерттеудің әртүрлілігі. Патенттану 

және ғылыми зерттеулер негіздері. 

Негізгі құралдар құны есебі. 

Географиялық 

зерттеулердің әдістемесі 

мен методологиясы.  

Географиялық зерттеулер 

үшін ақпарат табудың 

негізгі әдістері. 

 
 

Картография 

топография 

негіздерімен, 

Топография 

геодезия 

негіздерімен,  

Геоинформатика, 

Ғылыми 

зерттеулерді 

жоспарлау және 

ұйымдастыру,   

Географиялық 

зерттеулердің қазіргі 

әдістері,  

Білім беруді 

ақпараттандыру, 

Географиядағы 

үлгілеу 

 

Табиғи-техногендік 

жүйелердің 

геоэкологиялық 

аспектілері,  

Географиялық білім 

берудің қазіргі 

инновациялары, 

Географияны 

теориялаудың 

методологиялық 

проблемалары,  

ГАЖ-

технологияларды 

пайдалану 

 

 

 

Пәнді оқу нәтижесінде 

магистрант түсіну және 

түсінігі болуы тиіс: 

- осы пәнді оқуда зерттеу 

нысаны жайлы, оның негізгі 

мақсаты мен міндетін; 

- ғылыми зерттеулер мен 

ғылыми ізденісті 

ұйымдастыру әдістері жайлы; 

- ӛз мамандығы және зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми-

техникалық ақпараттармен 

қамтылған, дереккӛздерді 

іздеу әдісін; 

- шетелде және Қазақстанда 

ғылыми зерттеулердің даму 

қарқыны мен жағдайы 

жайлы; 

- заманауи зерттеулерде 

қолданылатын құрал-

жабдықтар, тәсілдер, 

технологиялар, ғылыми 

әдістердің дамуын; 

- геоэкология, экология мен 

географияда ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру 

ерекшеліктерін; 

- ғылыми іс-шаралар мен 

ғылыми зерттеулердің 

тиімділігін қамтамасыз ету, 

ғылыми зерттеулердің, 

ғылыми ізденістердің, 

ғылымның негізгі міндеттері 



мен мақсаттарын; 

- географиялық ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру 

әдістерін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ 

Специальность: 6М060900-География 

Академическая степень– магистр естественных наукпо специальности 6М060900-География 

1-курс 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 

указанием цели 

 

Основные разделы 

 

 

Кол. 

кр. 

Сем. Пререквизиты Постреквизиты Ожидаемыерезультаты 

изучения дисциплины 

(приобретаемые 

обучающимися 

знания, умения, 

навыки и 

компетенции) 
1 Организация и 

планирование 

научных 

исследований 

Целью дисциплины является в 

овладение магистрантами 

знаниями о законах, принципах, 

понятиях, терминологии, 

содержании, специфических 

особенностях организации и 

управлении научными 

исследованиями. 

– формирование у обучаемых 

общих представлений о 

необходимости изучения основ 

научных исследований; 

– раскрытие прогрессивной 

сущности науки, научных 

направлений и научных 

результатов, ее необходимости 

для поступательного развития 

любого цивилизованного 

общества как единого целого 

всех его процессов; 

– знакомство с основными 

теоретическими положениями, 

законами, принципами, 

терминами, понятиями, 

процессами, методами, 

технологиями, инструментами, 

Организация научно-

исследовательской 

работы.  

Методология научных 

исследование.  

Информационные 

обеспечение научных 

исследования.  

3 1 Картография с 

основами 

топографии, 

Геоинформатика, 

Информатизация  

образования, 

Географическиеос

новыуправления, 

 

Актуальные 

проблемы 

экономической, 

политической и 

социальной 

географии, 

История и 

методология 

географической 

науки, 

Учение о 

геосистемах,Моде

лирование в 

географии, 

Современные 

методы 

географическихис

следований 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

понимать и иметь 

представление: 

- об объекте и предмете 

изучения этой 

дисциплины, ее 

основных целях и 

задачах; 

- о методах организации 

научного поиска и 

научных исследований; 

- о методах поиска 

источников, содержащих 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования и по своей 

специальности; 

- о состоянии и динамике 

развития научных 

исследований в 

Казахстане и за рубежом; 

- об эволюции научных 

методов, технологий, 

операций, инструментов, 

используемых 



операциями осуществления 

научной деятельности; 

Общая методология научного 

творчества. Общая схема хода 

научного исследования. 

Подготовка 

кнаписаниюдиссертации 

инакоплениенаучнойинформации

. Библиографический поиск 

литературных источников. 

Изучение литературы и 

отборфактического материала. 

Работа 

надрукописьюдиссертации. 

Композиция диссертационной 

работы. 

современными 

исследователями; 

- об особенностях 

организации научных 

исследований в 

географии, экологии и 

геоэкологии; 

- о цели и основных 

задачах науки, научного 

поиска, научных 

исследований, научных 

разработок и 

эффективного 

обеспечения научной 

деятельности; 

- о методах организации 

научного 

географического 

исследования 

Теория и 

практика 

географических 

исследований 

Основные понятия научного 

исследования. Методологические 

основы географических 

исследований. Природные и 

природно-антропогенные 

геосистемы как объект 

исследований. Классификация 

методов физико-географических 

исследований. Ландшафтные 

методы исследований. 

Организационная схема 

исследований. Ландшафтно-

геохимические методы 

исследований. Ландшафтно-

геофизические методы 

исследований. Географическая 

оценка и нормирование качества 

окружающей среды. 

2 Cистемный 

анализ 

природно-

территориаль-

ного комплекса 

Цель дисциплины – 

ознакомление с теоретическим и 

практическим значение основных 

направлений системного анализа.  

Основы системного анализа. 

Системный подход в 

геоморфологии. Рельеф – 

важнейший фактор 

дифференциации  ПТК. 

Геоморфологические системы, их 

Основы системного 

анализа. 

Геоморфологические 

системы. 

3 2 Геология, 

геоморфология, 

Физическая 

география 

материков и 

океанов, 

Естествознание,   

Учение о 

географической 

оболочке,Моделир

Актуальныепробл

емыэкономическо

й, политической и 

социальной 

географии,  

Конструктивная 

география, Учение 

о 

геосистемахГеогра

фическое 

При изучении 

дисциплины 

«Cистемный анализ 

природно-

территориального 

комплекса»магистрантдо

лжен знать: 

теоретические основы 

системного анализа ПТК 

(рельефа);  



свойства. Классификация 

геоморфологических систем: 

принципы, таксометрические 

единицы. Саморегуляция 

системы. Развитие и сохранение 

геоморфологических систем в 

условиях взаимодействия с 

окружающей средой. 

Закономерности 

пространственного 

распределения 

геоморфологических систем 

разного динамического 

равновесия. Методические 

приемы, способы изучения 

геоморфологических систем. 

Роль системного подхода в 

определении техногенных 

воздействии на рельеф.  

ование в 

географии, 

Географичеcкаяна

ука в контексте 

устойчивогоразвит

ия 

 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем,Пространств

енно-временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса 

методические приемы 

исследования 

геоморфологических 

систем и уметь ими 

пользоваться. 

уметь: раскрыть 

функции и значения 

природных и природно-

антропогенных систем; 

управлять и 

восстанавливать 

геоморфологическую 

систему при 

техногенномвоздействий 

на рельеф.  

 

Геосферы Земли 

и деятельность 

человека 

Влияние деятельности человека 

на атмосферу. Проблемы 

современного климата. Влияние 

деятельности человека на 

гидросферу. Проблемы 

поверхностных вод. 

Геоэкологические проблемы 

почв и земельных ресурсов. 

Человек и литосфера. Человек и 

биосфера. Геоэкологические 

аспекты природно-техногенных 

систем. Антропогенные 

ландшафты. 

Основные особенности 

геосферы Земли. 

Влияния деятельности 

человека на геосферу 

В результате изучения 

дисциплины   магистрант 

знать: 

Основные законы 

функционирования 

геосфер Земли. Главные 

виды антропогенное 

влияния на геосферы 

Земли. Современное 

состояние и динамику 

развития географических 

оболочек. Последствия 

изменения окружающей 

среды и его влияние на 

здоровье человека.  

уметь:   

Анализировать и 

оценивать состояние 

геосфер Земли, вести 

мониторинг за 

состоянием окружающей 

среды, выявлять 

причины и последствия 

геоэкологических  

изменений окружающей 



среды, находить пути 

решения сложившихся 

проблем, прогнозировать 

динамику 

геоэкологических 

изменений окружающей 

среды в будущем. 

3 Прогнозирование 

и моделирование в 

географии 

Целью дисциплины 

«Моделирование и 

прогнозирование в географии» 

является ознакомить 

магистрантов с принципами 

моделирования как 

методологической основой 

моделирования в географии. 

Основными задачами дисциплины 

«Моделирование и 

прогнозирование в географии» 

являются: 

- обучить магистрантов 

планированию компьютерных 

экспериментов для получения 

знаний о свойствах и характере 

поведения исследуемых 

географических объектов на 

основе различных моделей; 

разработке модели путем 

обработки статистических 

данных; 

- ознакомить магистрантов с 

различными методами 

моделирования и 

прогнозирования структуры и 

динамики геосистем; 

- ознакомление теоретико-

прикладными основами 

моделирования городов, 

населенных пунктов и 

производственных комплексов; 

- обучение разработки модели 

социально-экономических 

процессов; 

- в связи с моделированием 

географических систем, обучение 

Информационное 

обеспечение моделей. 

Географические модели 

городов и размещение 

населенных пунктов. 

Моделирование 

отраслей производства. 

Моделирование 

геосистем и 

прогнозирование. 

3 2 Организация и 

планирование 

научных 

исследований, 

Управление 

проектами, 

Географическая 

глобалистика, 

Урбогеография 

Геоэкологические 

аспекты ПТС, 

Инновации в 

современном 

географическом 

образовании, 

Методологические 

проблемы 

теоретизации 

географии, 

Использование ГИС 

технологии 

В результате изучения 

дисциплины 

«Моделирование и 

прогнозирование в 

географии» магистрант 

должен  

знать: 

- проблемы и задачи по 

оценке состояния 

природной среды; 

- подходы к 

моделированию системы 

«общество-природа»; 

- принципы определения 

экологического резерва и 

возможностей 

регулирования состояния 

среды с целью 

оптимизации 

взаимоотношений 

человеческого общества 

с природой; 

уметь: 

- разбираться в типах 

математических моделей 

(концептуально-

балансовые, 

статистические, 

оптимизационные, 

динамические 

имитационные); 

- определять значения 

параметров и 

производить расчеты по 

формулам; 

- оценить качество и 

достаточность 



к поиску, применению и 

развитию различных источников 

информации, в том числе 

нормативно-правовых, 

картографических, электронных 

и необходимых информации. 

 

режимной, 

прогностической 

информации; 

- интерпретировать 

результаты 

моделирования 

природных комплексов с 

целью принятия мер по 

предотвращению 

негативных последствий 

антропогенного 

воздействия; 

приобрести навыки: 

- имитационного 

математического 

моделирования, 

направленного к поиску 

наилучших путей 

взаимодействия природы 

и общества, уделяя 

больше внимания 

содержательной части 

моделирования, 

предварительной 

типизации и 

структурированию 

изучаемых объектов; 

- в решении 

производственно-

экономических задач, в 

которых 

геоэкологические 

прогнозы являются 

важнейшей исходной 

информацией 

Развитие Земли  

и 

географические 

закономерности 

Целью дисциплины «Развитие 

Земли и географические 

закономерности» является 

рассмотреть многогранные 

процессы эндогенного и 

экзогенного характера, 

происходящие на планете и 

оценить их роль в формировании 

облика планеты, ознакомление с 

Развитие Земли. Теории 

и гипотезы. 

Общие географические 

закономерности Земли. 

Учение о 

географической 

оболочке. Общая 

геология. 

Палеогеография. 

Естествознание. 

Физическая 

география. 

Физическая 

История и 

методология 

географической 

науки. Технология 

обучения 

географии в вузах 

и сузах. 

Прикладная 

география. 

В результате изучения 

дисциплины «Развитие 

Земли и географические 

закономерности»магистр

ант должен знать: 

Историю происхождения 

Земли. Основные теории 

и гипотезы 

происхождения Земли. 



общими географическими 

закономерностями Земли.  
Введение. Земля в Солнечной 

системе. Развитие 

географической оболочки.  

Курговорот  вещества и энергии; 

Дифференциация географиеской 

оболочки. 

Ландшафтообразующие 

процессы. Космогинические 

гипотезы. Теории  глобальной 

эволюции Земли. Мобилизм. 

Закон зональности, азанальности 

и инторзональности, и их 

проявления. Секторность. 

география 

материков и 

океанов. 

Региональная 

физическая 

география, 

Моделирование в 

географии 

Конструктивная 

география. 

Тектоника Земли. 

 

Главные географические 

закономерности. 

Причины и следствия 

географических 

закономерностей. 

уметь:  

Находить объяснения и 

давать свою точку зрения 

по вопросам 

происхождения Земли. 

Объяснять и понимать 

причины и следствия 

географических 

закономерностей Земли. 

Использовать 

полученные знания в 

профессиональной и 

повседневной жизни. 

4 

Географичеcкаян

аука в контексте 

устойчивогоразв

ития 

Особенности современного 

мирового развития. Актуальность 

комплексного обсуждения 

проблем развития. Цели задачи, 

содержание и структура курса. 

Основные методологические 

особенности курса. Роль 

географии в разработке идей 

устойчивого развития. Общие 

эколого-экономические 

проблемы устойчивого развития. 

Проблема использования 

природных ресурсов. 

Возможности исчерпания 

природных ресурсов. Состояние 

возобновляемых ресурсов. 

Сущность и 

особенности 

устойчивого развития.  
Теоретические и 

методологические аспекты 

концепции устойчивого 

развития 

Географический аспект 

в контексте 

устойчивого развития. 

3 1 Экология и 

устойчивое 

развитие, 

Геоэкология, 

История и 

философия науки 

Теория и 

методология 

географии,  

Геоэкологические 

проблемы 

современности 

В результате изучения 

дисциплины магистрант  

должен: 

- обладать навыками 

обращения с 

современной техникой, 

уметь использовать 

информационные 

технологии;  

- владеть навыками 

приобретения новых 

знаний; 

- работать в команде, 

предлагать новые 

решения и т.д. 

 -знание концептуальных 

и теоретических основ 

устойчивого развития 

Республики Казахстан 

(РК),  

- владение принципами и 

приоритетами 

устойчивого развития 

переходного периода РК, 

- умение применять 

полученные знания в 



реализации программы 

по устойчивому 

развитию РК. 

знание: основных 

принципов и 

приоритетов концепции 

устойчивого развития; 

умение: поставить 

задачу и реализовывать в 

географической практике 

направления и 

механизмы перехода к 

устойчивому развитию; 

-владение принципами 

устойчивого развития в 

методике преподавания 

по географии;  

- выявление системы 

показателей, 

связывающих 

совокупность факторов 

(экономических,социаль

ных, экологических и 

др.), определяющих 

динамику УР; 

-мыслить глобально, 

действовать локально. 

Новые 

концепции 

развития 

географического  

образования 

Современная географическая 

наука и еѐ решающая роль в 

реформировании содержания и 

структуры географического 

образования.Современная 

география и новые 

задачи географическогообразова

ния.  Основные тенденции 

развития современной географии. 

Основные научные концепции 

современной географии. 

Новая роль и новые задачи 

географического образования 

Современные тенденции 

развития географического 

образования.  

 

Концепция развития 

образования 

Современная география и 

новые задачи 

географического 

образования 

Географическое 

образование в РК, 

Методика 

преподавания 

естественных 

дисциплин 

Инновации в 

современном 

географическом 

образовании, 

Методологические 

проблемы 

теоретизации 

географии, 

Прадигмагеографи

чсекойнауки 

В результате изучения 

дисциплины   магистрант 

должен  

знать: Закон Республики 

Казахстан «Об 

образовании» и науке; 

современные 

направления и 

концепции 

географической 

науки:устойчивое 

развитие, устойчивое 

экологическое развитие, 

человеческое развитие, 

современные проблемы 

климата и климатологии, 

международное 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество в 

области охраны 

атмосферного воздуха 

(Киотский протокол и 

др.), институциональные 

решения в области 

сохранения 

биоразнообразия. 

уметь: Выделять и 

находить цели и задачи 

современных 

географических 

направлений. Различать 

предмет и объект 

исследования. Находить 

междисциплинарные 

связи. Выявлять и 

различать концепции 

устойчивого развития; 

находить причины и 

определять последствия 

современных 

экологических проблем. 

Прогнозировать 

изменения климата и 

окружающей среды в 

целом. Находить пути 

решения современных 

географических проблем. 

5 Географические 

основы 

конкурентоспосо

бности стран 

мира 

Понятие о 

конкурентоспособности. 

Определения 

конкурентоспособности стран. 

Географические факторы 

конкурентоспособности. Модели 

конкурентоспособности. 

Геополитическая и 

геоэкономическая 

конкурентоспособность. 

Состояние, пути и проблемы 

конкурентоспособности 

Казахстана. 

Теоретическиеаспекты

формированияконкурен

тноспосбностиОсновны

енаправлениеконкурент

но-способностистран 

мира 

 

3 2 Введение в 

экономическую и 

социальную 

географию, 

География 

современного 

мира, 

Географические 

основы 

управления, 

Экономика 

природопользован

ия, География 

населения    

Актуальные 

проблемы 

экономической, 

политической и 

социальной 

географии, 

История и 

методология 

географической 

науки, 

Учение о 

геосистемах 

В результате изучения 

дисциплины   магистрант 

должен  

знать: 

Принципы, индикаторы 

и механизмы 

конкурентоспособности. 

Виды 

конкурентоспособности. 

Факторы влияющие на 

конкурентоспособность.  

Конкурентоспособность 

Казахстана на внешнем 

рынке. 

уметь:  



анализировать 

конкурентоспособность 

стран и регионов мира; 

определять 

сравнительные 

параметры и индикаторы 

конкурентоспособности, 

рассчитывать 

интегральные показателя 

и 

конкурентоспособности. 

Региональное 

развитие, 

планирование и 

управление  

Целью освоения дисциплин 

является приобретение 

магистрантами знаний о методах 

и моделях регионального 

развития, управления и 

планирования, формирование у 

них представления об уровнях 

местного управления и 

планирования. 

Теоретическиеосновырегиональн

огоразвития, планирования и 

управления. 

Особенностирегиональногоразви

тия, планирования и управления.  

Распределение и организация 

региональнойдеятельности.  

 

Теоретические основы 

регионального 

развития, планирования 

и управления. 

Особенности 

регионального 

развития, планирования 

и управления.  

Распределение и 

организация 

региональной 

деятельности.  

 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен  

знать: 

основные понятия и 

определения 

регионального развития, 

планирования и 

управления;   

цели, задачи и 

инструменты 

регионального развития, 

планирования и 

управления;   

нормативно-правовую 

базу РК, регулирующую 

отношения, 

возникающие в процессе 

регионального развития, 

планирования и 

управления;   

основные проблемы 

регионального развития, 

планирования и 

управления в РК и за 

рубежом;   

уметь: 

идентифицировать и 

анализировать 

проблемную ситуацию 

регионального 

управления;  

обосновывать 



управленческие 

решения;  

владеть:  

теоретическими и 

научно-практическими 

знаниями по 

региональному 

развитию, управлению и 

планированию.  

6 Геоинформацио

нное 

обеспечение 

НИР 

Целью дисциплины являетсяв 

овладение магистрантами 

знаниями о законах, принципах, 

понятиях, терминологии, 

содержании, специфических 

особенностях организации и 

управлении научными 

исследованиями. 

– формирование у обучаемых 

общих представлений о 

необходимости изучения основ 

научных исследований; 

– раскрытие прогрессивной 

сущности науки, научных 

направлений и научных 

результатов, ее необходимости 

для поступательного развития 

любого цивилизованного 

общества как единого целого 

всех его процессов; 

– знакомство с основными 

теоретическими положениями, 

законами, принципами, 

терминами, понятиями, 

процессами, методами, 

технологиями, инструментами, 

операциями осуществления 

научной деятельности; 

Общая методология научного 

творчества. Общая схема хода 

научного исследования. 

Подготовка 

кнаписаниюдиссертации 

инакоплениенаучнойинформации

. Библиографический поиск 

Географические 

информационные 

системы (ГИС) - 

эффективное средство 

познания в науках. 

3 2 Теоретические и 

методологические 

проблемы 

географии,  

Теория и практика 

географическихиссл

едований, 

Организация и 

планированиенауч

ныхисследований 

 

Геоэкологические 

аспекты ПТС, 

Инновации в 

современном 

географическом 

образовании, 

Методологические 

проблемы 

теоретизации 

географии, 

Использование ГИС 

технологии 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен 

знать:основы 

геоинформационных 

методов, их виды, задачи 

и содержание методики 

картографического 

анализаспособы 

автоматизированного 

созданияинформационны

х материалов (цифровые 

модели местности, 

трансформация 

бумажных карт в 

цифровые форматы и 

пр.) 

различные источники 

формирования 

картографических 

данных 

способы использования 

данных дистанционного 

зондирования в 

системных 

географических 

исследованиях    

уметь: 

классифицировать 

картографические 

модели географических 

изображений 

знать суть 

проектирования 

цифровых моделей 



литературных источников. 

Изучение литературы и 

отборфактического материала. 

Работа 

надрукописьюдиссертации. 

Композиция диссертационной 

работы. 

давать обоснование 

использованию 

различных источников 

данных в целях 

проектирования 

картографической 

основы для 

географических 

исследований 

Современные 

научные методы 

географических 

исследований 

Введение в основы научных 

исследований. Структурные 

проблемы организации научных 

исследований и условия. 

Структурные проблемы 

организации научных 

исследований и условия их 

организации. Основы научных 

исследований. Разновидности 

научных исследований. 

Патентоведение и основы 

научных исследований. Учет 

стоимости основных средств. 

 

Методология и 

методика научного 

географического 

исследования. 

Основные методы 

поиска информации для 

географических 

исследованиий. 

 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен понимать и 

иметь представление: 

- об объекте и предмете 

изучения этой 

дисциплины, ее 

основных целях и 

задачах; 

- о методах организации 

научного поиска и 

научных исследований; 

- о методах поиска 

источников, содержащих 

научно-техническую 

информацию по теме 

исследования и по своей 

специальности; 

- о состоянии и динамике 

развития научных 

исследований в 

Казахстане и за рубежом; 

- об эволюции научных 

методов, технологий, 

операций, инструментов, 

используемых 

современными 

исследователями; 

- об особенностях 

организации научных 

исследований в 

географии, экологии и 

геоэкологии; 

- о цели и основных 

задачах науки, научного 



поиска, научных 

исследований, научных 

разработок и 

эффективного 

обеспечения научной 

деятельности; 

- о методах организации 

научного 

географического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ  

6М060900-География мамандығы 

Академиялық дәрежесі: 6М060900 – География мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

2-курс 

№ 

п/п 

Пәннің атауы Пәннің мақсаты және 

қысқаша мазмұны 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

саны 

Сем. Пре-

реквизиттер 

Пост-

реквизиттер 

Пәнді оқытудан   күтілетін  

нәтижелер (студенттердің  

игеретін білімі, 

шеберліктері, дағдылары 

және құзыретіліктері 
1 Географияның 

теориясы мен 

методологиясы 

«Географияның теориясы мен 

методологиясы»  пәні географ 

мамандардың теориялық 

дайындығын қортындылайтын пән. 

Пәннің мазмұнында география 

ғылымының теориялық және 

әдіснамалық мәселелері, ғылыми 

білім иерархиясы, әлемнің ғылыми  

және географиялық бейнесі, 

географиялық ғылыми тіл, түсінік, 

заңдар мен заңдылықтар және 

теориялық білімді жүйелеу 

мәселелері қарастырылады. 

Пәннің мақсаты: болашақ ғалым-

зерттеушілердің география 

ғылымының  дамуы, оның заңдары 

мен заңдылықтары, теориялары 

және географиялық зерттеу 

әдіснамалары туралы  түсініктерін 

қалыптастыру болып табылады.  

 

География ғылымдарының 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелері. 

Қазіргі географиялық 

ғылымның даму 

тенденциялары 

 

3 3 Ғылымның 

тарихы және 

философиясы, 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

және жоспарлау, 

Географиядағы 

үлгілеу және 

болжам жасау. 

Географияны 

теориялаудың 

әдіснамалық 

мәселелері, 

Табиғи-

аумақтық 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

ұйымдастыру, 

Қазіргі дүниедегі 

интеграция мен 

жаһандану, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау, 

ГАЖ-

технологияларды 

пайдалану,  

Географияғылым

ыныңқазіргіпара

дигмасы 

«Географияның теориясы мен 

методологиясы» пәнін оқу 

нәтижесінде магистрант: 

-  география ғылымының 

объектісі мен пәнін; 

- география  ғылымы жүйесінде 

бағдарлана алуды; 

- географиялық заңдар мен 

заңдылықтарды; 

- қазіргі география  

ғылымдарының проблемалары 

мен оны шешу жолдарын біледі: 

- географиялық зерттеу жұмыс 

түрлерін ұйымдастыра алады; 

-  географиялық білімдерін 

практикада қолдана алады; 

-  география  ғылымын 

экологияландыру, ізгілендіру 

және әлеуметтендіру үрдісіне 

сипаттама бере алады; 

- географиялық зерттеулердің 

әдістемесі мен әдіснамалық 

тәсілдерін меңгереді. 

Конструктивті 

(құрылымдық) 

географи 

Пәннің мазмұнында  зерттеу 

әдістерінің мәні, конструктивті 

географияның нысаны мен пәні,  

және ӛзгермелі әлемдегі 

географияның мазмұны мен 

қызметі қарастырылады.  

Пәннің мақсаты – конструктивті 

географияның негізімен 

Конструктивті географияның 

теориялық негіздері. 

Конструктивті- 

географиялық жұмыстардың 

тәсілдері мен әдістері. 

Географияның 

теориялық және 

әдіснамалық 

мәселелері,  

Табиғи-аумақтық 

кешенді жүйелі 

талдау,  

Географиялық 

Табиғатты 

пайдалануды 

ұйымдастыру 

және басқару, 

Табиғи-

аумақтық 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

«Конструктивті география» пәнін 

оқу нәтижесінде магистрант: 

- конструктивті географияның 

нысаны мен пәнін; 

- географиялық зерттеу 

әдістерінің мәнін; 

- ӛзгермелі әлемдегі 

географияның мазмұны мен 



таныстыру, оның адам іс-

әрекетінің түрлі салаларында  

практикалық қолданбалық 

мүмкіндіктерін кӛрсету болып 

табылады.  

глобалистика ұйымдастыру, 

Қазіргідүниедегі 

интеграция мен 

жаһандану, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау, 

Кластерлік  

экономика, 

ГАЖ-

технологияларды

пайдалану,Геогр

афия 

ғылымыныңқазір

гіпарадигмасы,  

Дүниежүзілік 

шаруашылықтың 

инновациялық 

салаларының 

географиясы 

қызметін біледі; 

- конструктивті географияның 

тәсілдері мен әдістерін пайдалан 

алады;  

-географиялық білімдерін 

практикада қолдана алады. 

2 Табиғи-

антропогендік 

жүйені 

географиялық 

болжау 

Пәннің мақсаты табиғаттың қайта 

қалпына келтіруге байланысты 

шаруашылық іс-әрекеттер 

саласындағы шешiмдер қабылдау 

процесiне жүйелі кӛзқарас туралы 

идеялар қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің негізгі міндеттері:  

1. Табиғи ресурстарды басқару 

және қоршаған ортаға болжау 

негіздерін қарастыру  

2.Болжау әдістері мен әдіснамасын 

оқып үйрену 

3.Болжауға жүйелі кӛзқарас және 

үлгілеу туралы түсінікті 

қалыптастыру 

Табиғатты пайдаланудың 

экологиялық-географиялық 

негіздері.   

Табиғат ресурстарын ұтымды 

пайдалану және табиғатты 

қорғау. Табиғат пайдалану 

және геожүйе жағдайын 

басқару.  

 

 

 

2 3 Географиялық 

зерттеулердің 

теориясы мен 

практикасы,  

Табиғи-аумақтық 

кешенді жүйелі 

талдау. 

 

Табиғи-

аумақтық 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

ұйымдастыру, 

Қазіргідүниедегі 

интеграция мен 

жаһандану, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау, 

Кластерлік  

экономика, 

ГАЖ-

технологияларды

пайдалану, 

Инновациялық  

экономика,  

География 

ғылымының 

қазіргі 

парадигмасы, 

Табиғатты 

пайдалануды 

ұйымдастыру 

Пәнді оқып-үйрену барысында 

магистрант білуі тиіс:  

–антропогендiк фактор басым 

болатын табиғи жүйелердің 

нысандарын  сипаттайтын пәннің 

барлық бӛлімдеріндегі теориялық 

негізгі ұғымдар мен негізгі тірек 

кӛздері; 

Табиғи жүйелердегі  

антропогендік әсердің мәні -  

- табиғи антропогендік 

жүйелердің жіктелуі;  

- табиғи жүйелердегі 

антропогендік ӛзгерістер;  

-гео және экожүйелердің 

экологиялық жағдайын бағалау 

құралдары; 

- Табиғи ресурстар және 

қоршаған ортаны басқарудың 

негіздері; 

Табиғи ресурстар және қоршаған 

ортаны басқару негіздері; 

Білуі тиіс: 

- Әр түрлі ақпарат кӛздерімен 

жұмыс істеу үшін тиімді іздеу 

жүргізу; 

- Сыни тұрғыдан ақпарат 



және басқару 

 

кӛздерін талдау; 

- аумақтың экологиялық жай-

күйін талдау әдістерін 

пайдалану 

Кәсіби, ұйымдастырушылық 

және әлеуметтік іс-

шараларында пайдалану; 

–халықаралық деңгейдегі 

экологиялық проблемаларды 

анықтау, оларды шешу 

жолдарын ұсыну мен күтілетін 

нәтижелерді бағалау;  

-ӛз зерттеулері бойынша жазбаша 

және ауызша түрде ӛз 

тұжырымдарын құрастыру және 

ӛз кӛзқарастарын қорғау 

Географиядағы 

болжам жасау 

Курстың мақсаты имитациялық 

және стохастикалық үлгілеулердің 

ғылыми білімінің негізгі 

жүйелерімен және зерттеу 

әдістерімен магистранттарды 

таныстыру. 

Курстың міндеттері: 

-географиялық қабықтардағы 

үрдістерді жай зерттеулерде 

имитациялық және стохастикалық 

үлгілеулерді қолдану туралы 

түсініктерді қалыптастыру; 

-географиялық зерттеулердің 

негізгі әдістерін үлгілеудің 

кӛмегімен жүзеге асыру туралы 

түсініктерді қалыптастыру; 

-халық шаруашылығы мақсатында 

және қоршаған ортадағы қорғау 

міндеттерін шешу туралы 

географиялық нысандар мен 

үрдістердегі  болатын ӛзгерістердің 

тәжірибелік маңызын анықтап 

кӛрсету.  

Негізгі түсініктер мен 

ұғымдар. Географияда 

қолданылатын үлгілеулердің 

әртүрлі түрлері. 

 

 

Географияның 

теориялық және 

әдіснамалық 

мәселелері,  

Географиялық 

зерттеулердің 

теориясы мен 

практикасы 

 

 

Табиғи-

аумақтық 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

ұйымдастыру, 

Қазіргідүниедегі 

интеграция мен 

жаһандану, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау, 

Кластерлік  

экономика, 

ГАЖ-

технологияларды

пайдалану, 

Инновациялық 

экономика,  

География 

ғылымының 

қазіргі 

парадигмасы, 

Дүниежүзілік 

шаруашылықтың 

инновациялық 

салаларының 

географиясы 

Пәнді оқудың қорытындысында 

магистрант білуі тиіс: 

Географиялық нысандарды 

оқып үйренуде қолданылатын 

негізгі үлгілеулерді 

қолданудың мүмкіндіктері 

туралы түсініктері болуы тиіс;  

білу і:географиядағы 

зерттеулерде қолданылатын  

үлгілердің негізгі әдістерін ; 

іс-дағды:  кеңістіктік негізгі 

заңдылықтарды және 

уақытша ӛзгерістердің 

географиялық сипаты 

туралы түсініктерді кӛре 

білуі ,  түсіндіре алуы тиіс ; 

гидрологиялық, климаттық 

кӛрсеткіштердің ӛзара 

байланыстылығын және 

физикалық-географиялық 

сипаттамаларын анықтай білуі 

тиіс;  

ӛнеркәсіпті анықтау мен 

қажетті географиялық 

ақпараттарды іздеу дағдысын 

қалыптастыру;  

стохастикалық үлгілеуде қазіргі 

есептеу техникасының 

негізінқолдануды игеруі тиіс. 

3 Қазіргі заманғы 

геоэкологиялық 

Пәннің мақсаты – магистранттарда  

жаһандық проблемаларды, 

Шаруашылық іс-

әрекеттерінің ТАК жағдайына 

2 3 География 

ғылымы тұрақты 

Табиғи-

аумақтық 

Магистрант пәнді оқу барысында 

білуі тиіс: 



мәселелер адамзатты сақтап қалу, ӛркениетті 

дамыту стратегиясының жаңа түрін 

дамыту қажеттілігі туралы білімдер 

жүйесін   қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

Қазіргі ғаламдық проблемалардың 

ӛлшемдері, жіктелуі және ӛзара 

байланыстылығы туралы оқып-

үйрену; 

Ғаламдану және ақпараттану 

үрдістердің әлемдік-тарихи 

жағдайындағы  әртүрлі 

геоэкономикалық аймақтарда 

ғаламдық проблемалардың кӛрініс 

беруі,  

Болжамды ғылымның адамзаттың 

әлемдік-тарихи жауапкершілігі 

ретінде жаһандық процестерді 

шешудің негізгі жолдарын тауып 

және бағалауы; 
стандартты емес  жобалық ойлау 

және іс-әрекеттің әдістемесін 

игеру, Қазақстан әлеуметтік-

экономикалық дамудың 

инновациялық түріне және  

тұрақты даму үлгісіне кӛшуіне 

бағытталуы туралы. 

әсері 

Қазіргі геоэкологиялық 

проблемалардың аймақтық 

аспектілері  

  

даму үрдісінде, 

Географияның 

теориялық және 

әдіснамалық 

мәселелері 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

ұйымдастыру, 

Қазіргідүниедегі 

интеграция мен 

жаһандану, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау, 

Кластерлік 

экономика, 

ГАЖ-

технологияларды

пайдалану, 

Инновациялық  

экономика,  

География 

ғылымының 

қазіргі 

парадигмасы, 

Табиғатты 

пайдалануды 

ұйымдастыру 

және басқару, 

Дүниежүзілік 

шаруашылықтың 

инновациялық 

салаларының 

географиясы 

 

Жергілікті, ӛңірлік және 

жаһандық деңгейде 

геоэкологиялық мәселелерді, 

табиғи және антропогендік 

себептерді; 

Табиғаттың апат жағдайлары мен  

техногендік құбылыстардан 

табиғатты сақтау, адамдарды 

қорғау шараларын; 

Қабілетті болуы: 

географиялық нысандар мен 

құбылыстардың маңызды 

ерекшеліктерін анықтау, 

сипаттау және түсіндіру; 

Жердің әртүрлі аймақтарындағы 

географиялық нысандар мен 

құбылыстарды зерттеу үшін  әр 

түрлі білім кӛздерінен қажетті 

ақпараттарды жинақтап  талдау. 

табиғи ресурстарды пайдалану 

және қорғау туралы;  

Жергілікті, ӛңірлік және 

жаһандық деңгейде 

геоэкологиялық мәселелері 

табиғи және антропогендік 

себептері; 

Олардың табиғи және адами 

ресурстар, шаруашылық әлеуеті, 

экологиялық проблемаларының 

қол жетімділігі; 

 Табиғат ресурстарын қорғау 

және оларды пайдалану туралы 

мысалдар келтіру; 

Қоршаған ортаға адамдардың 

бейімделуі, табиғи ортаның 

халықтар мәдениетін 

қалыптастыруға, аймақтар 

бойынша мамандануына әсері 

етуі; 

Әртүрлі географиялық 

ақпараттар мен түрлері туралы 

әртүрлі  білім кӛздерінен 

қысқаша географиялық 

сипаттама құрастыру; 

Табиғат компоненттерінің 

сандық және сапалық жақтарын 

анықтау үшін құрал-

жабдықтарды қолдану; ӛлшеу 



қорытындыларын әртүрлі түрде 

беру; 

Ландшафттылық-

геоэкологиялық жобалау, 

мониторинг және сараптама 

әдістерін меңгеру 

Жобаларды 

басқару 

Курстың негізгі мақсаты -  

жобаларды құрастыру мен жүзеге 

асыруға қатысты факторларды 

нақты талдау іс-дағдысын 

қалыптастыру.  

Курстың алға қойылған мақсатына 

сәйкес мынадай міндеттерді шешу 

қажет:   

Жобаларды басқарудың мәні мен 

қажеттілігін анықтау;  

Жоба жүйесін талдау және 

жобаның әрбір кезеңдеріндегі 

мазмұндарын анықтау; 

қызмет жүйелерін қарастыру 

(жоспарлау, бақылау, талдау, 

мониторинг, бағалау және т.б.)  

және  жүйелер бойынша (басқару 

сапасы, уақыт мӛлшері, тәуекелдік 

және т.б.) жоба жүйесінің негізгі 

кезеңдері бойынша инвестициялық 

мүмкіндіктерге талдаудан жоба 

жабылғанға дейін). 

Жобаларды басқару негіздері. 

Жобаларды құрастыру. 

Жобаларды басқару 

қызметтері. 

Жобаларды басқарудың 

жүйелері. 

 

  

Жалпы Жертану, 

Геология 

геоморфология 

негіздерімен 

Палеогеография, 

Рекреациялық 

география,  

Ғылыми 

зерттеулерді 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Табиғи-

техногендік 

жүйелердің 

геоэкологиялық 

аспектілері, 

Ғылыми 

зерттеулерді 

картографиялық 

қамтамасыз ету,  

Географиядағы 

үлгілеу мен 

болжам жасау,   

Географиялық 

білім берудің 

инновациялары, 

Географияны 

теориялаудың 

методологиялық 

проблемалары, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйедегі 

географиялық 

болжам жасау 

Пәнді оқу барысында магистрант 

білу тиіс: жобаларды 

басқарудың қазіргі современную 

методологиясын (жоба туралы 

түсінік пен анықтаманы, 

бағдарламаларды және олардың                                                                                                                                                                       

байланысын, басқарудың 

нысандын); 

Істей білуі: жобаның мақсаты, 

пәндік бағыты және жобаның 

құрылымын; 

Игеруі керек: жобаның 

жоспарға кіретін негізгі 

бөлімдерін құрастыруды (негізгі 

кезеңдердегі жобаның 

орындалуы мен оның жүзеге асу 

жолдарын реттеу мен жүзеге 

асыруды бақылауды). 

4 Геожүйе 

математикалық 

үлгілеудің 

нысаны ретінде 

«Геожүйе математикалық 

үлгілеудің нысаны ретінде» курсы 

Жердің ландшафтық сферасы 

адамзаттың табиғи және табиғи-

антропогендік ортасы ретінде 

жүйелі түсінікті қалыптастыруға, 

геоэкологиялық дүниетанымды 

қабылдауға,  табиғи кешен 

құрамбӛліктерінің ӛзара әрекеті 

мен әсерлесуін және адам мен 

табиғаттың ӛзара байланысын 

түсінуге бағытталған. Болашақ 

магистрлер табиғи ортаны 

ландшафтық әдістермен зерттеуді 

игеруі тиіс және оның экологиялық 

жағдайын баға беру қажет. 

Сонымен қатар курс географиялық 

үлгілері қызметіне байланысты 

геожүйені үлгілеу туралы түсінікті 

Табиғи аумақтық кешен 

тұжырымдамасы. 

Ландшафтанудың жүйелі 

парадигмасы.  

Геожүйенің эколюциясы мен 

динамикасы.  

Ландшафтанудың 

геоэкологиялық 

тұжырымдамасы.  

Ландшафтық үлгілеу және 

картографиялау.  

 

 

3 3 Геожүйе туралы 

ілім,  

Табиғи аумақтық 

кешенді жүйелі 

талдау.  

 

География 

ғылымының 

қазіргі 

парадигмасы,  

Табиғи-

аумақтық 

кешенді кеңістік-

уақыттық 

ұйымдастыру,  

Табиғи-

антропогендік 

жүйедегі 

географиялық 

болжам жасау,  

Қазақстан 

табиғаты туралы 

ілім 

 

«Геожүйе математикалық 

үлгілеудің нысаны 

ретінде»пәнін оқу нәтижесінде 

магистрант 

білуі қажет:  

табиғи-аумақтық кешеннің 

қалыптасуы мен даму факторы, 

олардың негізінде аймақтық және 

жергілікті деңгейлерді бӛлу, 

антропогендік ландшафтың 

алуантүрлілігі туралы түсініктің 

болуы, геожүйені үлгілеудің 

ерекшелігі.  

меңгеруі қажет: 

геожүйенің қасиеті мен 

қызметіне табиғи 

құрамбӛліктердің әсерін 

талдауды, шаруашылық іс-



қалыптастыру.  

 

 

әрекетінің бағыты мен 

антропогендік ландшафт 

сипатына байланысты 

нақтылауды.  

игеруі тиіс:  

табиғи-аумақты кешенді 

картографиялау және жіктеу 

дағдысын.  

табиғи кешен құрамбӛліктерінің 

ӛзара әрекеті мен әсерлесуін 

және адам мен табиғаттың ӛзара 

байланысын түсіне алады.  

Геожүйенің 

тұрақтылығы 

мен күйін 

бағалау 

Пәннің мақсаты – әр түрлі табиғи 

және антропогендік әсерлерден  

геожүйенің және оның 

құрамбӛліктерінің тұрақтылығы 

мен күйін бағалаудың теориялық 

негізін оқу.    

Пәннің міндеті - геожүйе және 

оның құрамбӛліктерінің 

тұрақтылығы мен күйін 

бағалаудың әдістері мен теориялық 

негізін зерделеу. Әр түрлі 

техногендік әрекеттерден геожүйе 

тұрақтылығын бағалау туралы 

қазіргі ұстанымдарды талдау.  

Геожүйе туралы ілімнің қалыптасу 

тарихы мен дамуы.Геожүйе 

құрылымы мен қасиеті.. 

Геожүйенің тұрақтылық механизмі.  

Геожүйенің антропогендік ӛзгеруі 

 

Теорияның мәселелері.  

Абиотикалық геожүйенің 

тұрақтылығы.   

Тірі организмдердің 

қатысуымен геожүйенің 

тұрақтылығы.  

 

Пәнді  оқып үйрену  барысында   

магистрант мынаны  

білуі қажет:ландшафт туралы 

ілімде қазіргі географияның 

негізгі теориялық және 

методологиялық мәселелері; 

табиғи-антропогендік ландшафт 

туралы  ілімін меңгеруі;  

далалық және камералды 

ландшафтық зерттеулерден алған 

білімдері мен дағдыларын;  

меңгеру қажет:  

ландшафтық қабық туралы 

теориялық білімдер жүйесін 

қалыптастыру;  

табиғи аумақтық және 

антропогендік ландшафтарды 

кешенді зерттеулердің 

дағдыларын;  

игеруі тиіс: жергілікті және 

аймақтық деңгейдегі геожүйенің 

кеңістік-уақыттық 

ұйымдасуының заңдылықтары 

мен заңдарын, негізгі 

ұстанымдарын;  

ландшафтары, табиғи- 

антропогендік геожүйенің 

жіктемесі мен негізгі 

типологиясын білу.  Алған 

білімдерін практикада қолдана 

алады. 

5 Жаратылыстану 

пәндерін оқытудың 

технологиясы 

Мазмұны педагогикалық іс-

әрекетті мен педагогикалық 

шеберлікті қалыптастырумен, жан-

жақты дамыған және бәсекеге 

қабілетті тұлға болып 

қалыптасуында  тәрбие және білім 

Географияны оқытудың 

жалпы мәселесі  

Географияны оқыту 

технологиясы 

 

 

2 3 Педагогика, 

Психология,  

Жаратылыстану,  

Географияны 

оқытудың 

әдістемесі, 

Географиядағы 

үлгілеу және 

болжам жасау, 

ГАЖ-

технологияларды 

пайдалану, 

Пәнді оқып-игеру нәтижесінде 

магистранттарда мынандай 

құзіреттілікқалыптастырылады:  

географияны оқытудың жалпы 

мәселелерін;заманауи 

педагогикалық технологияның 

Орта арнайы оқу 

орындары мен 

жоғары оқу 



орындарында 

географияны 

оқытудың 

технологиясы 

берудің мәнін түсіну, оқу 

үдерісінде магистранттың 

құзыреттілігін дамыту және 

оқытудың қазіргі технологиялар 

мүмкіндіктерін, білім беруде 

инновациялық тәсілдерін жүзеге 

асыруға байланысты мәселелерді 

қамтиды.  

Мақсаты: магистранттарды 

оқытудың инновациялық 

технологиясының тұжырымдық 

негізін, оқытудың әдіснамалық 

ұстанымдарын, педагогикалық 

технологияның заманауи үлгілерін 

және оны географияны оқытуда 

қолдануға үйрету.     

Міндеттері: 

география пәніне (ғылымына) 

деген мотивациясын 

(қызығушылығын), оқу іс-

әрекетінде белсенділігін 

қалыптастыру және тұлғаның 

әлеуметтенуін қамтамасыз ету; 

білім алушының шығармашылық 

және танымдық қабілетінен тыс, 

потенциалдық ӛзіндік даму қабілеті 

мен дамуын қамтамасыз ету;   

әрбір білім алушының 

мүмкіншілігі, қызығушығы мен 

қабілеттілігіне сәйкес білім беру 

қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 

географияны оқытудың жүйесін 

құру;      

географияны оқыту технологиясын 

игеру арқылы оқу-тәрбие 

үдерісімен бірлесе жүру; 

функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыру. 

 Мектеп 

географиясының 

негізі,  

Жаратылыстану 

және географияны 

оқытудың 

әдістемесі.  

 

Педагогика 

философиясы 

мен 

методологиясы,  

География білімі 

мен ғылымының 

теориясы және 

әдіснамасы, 

Географияның 

ғылым ретінде 

даму кезеңдері,  

География 

ғылымының 

қазіргі 

парадигмасы,  

Қазіргі 

географиялық 

білім берудегі 

инновациялар 

 

 

тұжырымдық негіздері туралы 

білім;  оқытудың инновациялық 

технологияның тұжырымдық 

негіздері туралы білім;  орта 

арнайы және жоғары оқу 

орындарында оқыту 

технологиясының негізгі 

тенденциясы туралы білім; жеке 

тұлғаға бағдарланған оқытудың 

қазіргі дидактикалық 

ұстанымдарын;  оқытудың 

әдінамалық ұстанымдарын құру 

туралы түсінік; оқытудың 

заманауи технологиясының 

негізгі сапасын; оқу іс-әрекетін 

қарқындату мен үдетуде оқыту 

технологиясын пайдалану; 

педагогикалық ӛзараәрекеттесуді 

ұйымдастырудың технологиясын 

игеру;педагогикалық үдерісте 

географияны оқытудың белсенді 

әдістерін ендіру;  сабақ ӛткізудің 

мақсаты, әдісі, құралы, негізі 

формасын жобалау алгоритімін;  

оқу мәселесін шешудің 

жолдарын іздестіруде 

педагогикалық міндеттердің 

қойылуын;  оқыту іс-әрекетінің 

қалыптасу жағдайын қамтамасыз 

ететін дамыту ортасын құру; оқу 

іс-әрекетінің мәселелік жағдайын 

қалыптастыру және білім 

алушының ойлау қабілетін 

дамытуда белсенді ӛзіндік іс-

әрекетін ұйымдастыру. 

6 Геодинамикалық 

процестер мен 

табиғи апаттар 

Пәннің мақсаты – магистранттарға 

геодинамикалық процестер, 

оларды болжау әдістері мен 

салдарларын үлгілеу, олардан 

қорғану шаралары мен әдістері 

туралы білімді қалыптастыру.   

 

 

Геодинамических 

процестердің табиғаты  

Кӛрініс беру периодтылығы.  

Табиғи ортадағы 

геодинамикалық процестер. 

Апаттар және қауіп-қатер 

теориясы 

 

 

 

 

2 3 Геология, 

Геоморфология, 

Рекреациялық  

география, 

Метеорология, 

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

және жоспарлау 

 

 

Табиғи-

аумақтықкешенд

ікеңістік-

уақыттықұйымда

стыру, 

Табиғи-

антропогендік 

жүйелерді 

географиялық 

болжам жасау,  

Қазақстан 

Пәнді  оқып үйрену  барысында   

магистрант мынаны  

білуі қажет:   

геодинамикалық процестердің 

қалыптасу себептерін;  

қауіпті табиғи процестерді 

болжау әдістерін;  

меңгеруі қажет: 

қауіпті табиғи құбылыстардың 

қарқындылығын анықтауды.  

дағдыларын иелену: қауіпті 



табиғаты туралы 

ілім,   

оршаған ортаға 

әсерді 

бағалаудың 

қазіргі заманғы 

теориясы мен 

практикасы 

 

процестердің қарқындылығын 

әдістермен анықтау және қорғану 

шараларын нақытлау. 

Табиғи апаттар 

және тәуекел 

географиясы 

Табиғи апаттар және тәуекел 

географиясы. Тӛтенше 

жағдайлардың алдын алу және 

салдарын жоюды ұйымдастыру. 

Әлемдежаһандыққауіп-қатерлер 

мен жер бетіндегі 

тӛтеншежағдайлар. Биологиялық 

және әлеуметтік қауіптер және 

тәуекелдер. Агроклиматтық 

қауіптер мен тәуекелдер. 

Табиғи факторлардың 

тәуекелдер ретінде қауіпі 

Табиғи қауіптің жіктелуі. 

Табиғиқауіпті басқару. 

Пәнді  оқып үйрену  барысында   

магистрант мынаны білуі керек:  

Табиғи қауіп-қатерлер туралы 

түсінік. Табиғи қауіптің 

генетикалық түрлері. 

Табиғи қауіптің жіктелуі: табиғи 

және техногендік. Тӛтенше, апат, 

апат туралы түсінік. Тӛтенше 

жағдайлар критерийлері. 

«Тӛтенше жағдайлар туралы» 

Заң. Табиғи және техногендік, 

қауіпті әсерді азайту және алдын 

алу. 

меңгеруі қажет: 

Табиғи және техногендік қауіпті 

табиғи себептерін анықтау. 

Табиғи қауіптің және табиғи 

және техногендік құбылыстарды 

дамытуға, сақтауға талдау және 

бағалауды. Табиғи қауіптің 

жағдайлардың дамуына кедергі 

келтіру. Табиғи апаттарды дұрыс 

бағдарлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ 

Специальность: 6М060900-География 

Академическая степень – магистр естественных наук по специальности 6М060900-География 

2-курс 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

 

Краткое содержание курса с указанием 

цели 

 

Основные разделы 

 

Кол.

кр. 

Сем. Пререквизиты Постреквизиты Ожидаемые результаты изучения 

дисциплины (приобретаемые 

обучающимися знания, умения, 

навыки и компетенции) 

1 Теория и 

методология 

географии 

Предмет «Теория и методология 

географии» завершает теоретическую 

подготовку специалистов географии. В 

содержании предмета расматриваются 

вопросы, как  теоретические и 

методологические проблемы 

географической науки, иерархия 

научного знания, научная и 

географическая картина мира,  

научный язык географии, понятия, 

законы и закономерности географии. 

Цель предмета «Теория и методология 

географии» является формирования у 

будущих научных исследователей 

знания о развитии географической 

науки, их законы и закономерности, а 

также формиировать понятию 

методологии  географического 

исследования. 

Теоретические и 

методологические 

проблемы  географической 

науки. 

Тенденция развития 

современной 

географической науки. 

3 3 История и 

философия науки. 

Организация и 

планирования 

научного 

исследования№ 

Моделирования и 

прогнозирования в 

географии. 

Методологические 

проблемы 

теоретизации 

географии, 

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Использование 

ГИС технологии, 

Современные 

парадигмы 

географической 

науки 

В результате изучения 

дисциплины   магистрант 

знает: 

- объект и предмет 

географической науки; 

- ориентироваться в системе 

географической науки; 

- географические законы и 

закономерности; 

- современные проблемы 

географической науки и пути их 

решения; 

умеет: 

- организовать виды работ 

географических исследований; 

- применять географических 

знаний на практике; 

- охарактеризовать процесс  

экологизаций, гуманизаций и 

социализаций географической 

науки; 

- осваивает методы и подходы 

географического исследования.  

  

Конструктивная 

география 

В содержании предмета  

расматриваются вопросы, как  

сущность, методы исследований, 

объект и предмет конструктивной 

географии и изменения содержания и 

функций географии в непрерывно 

меняющемся мире.  

 Цель предмета – ознакомление с 

основами конструктивной географии, 

показать возможности ее 

Теоретические основы 

конструктивной географии. 

Приемы и методы 

конструктивно-

географических работ. 

Теоретические и 

методологические 

проблемы 

географии,  

Системный анализ 

природно-

территориального 

комплекса,  

Географическая 

глобалистика 

Организация и 

управление 

природопользован

иям, 

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

В результате изучения предмета 

«Конструктивная география» 

магистрант знает: 

- объект и предмет 

конструктивной географии; 

- сущность, методы 

географического исследования; 

- изменения содержания и 

функций географии в 

непрерывно меняющемся мире; 



практического применения в 

различных областях 

жизнедеятельности человека.  

 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Кластерная 

экономика, 

Использование 

ГИС технологии, 

Инновационная 

экономика,  

Современные 

парадигмы 

географической 

науки, География 

инновационных 

отраслей мирового 

хозяйства 

умеет: 

- использовать приемы и методы 

конструктивно-географических 

работ; 

- применять географических 

знаний на практике. 

2 Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем 

Целью дисциплины является 

формирование представлений о 

системном подходе к принятию 

решений в области хозяйственной 

деятельности, связанной с 

преобразованием природы. 

Основными задачами дисциплины 

являются:  

1.Рассмотреть основы 

прогнозирования в управлении 

природными ресурсами и состоянием 

окружающей среды. 

2.Изучить методы и методику 

прогнозирования. 

3.Дать представление о системном 

подходе и моделировании в 

прогнозировании. 

 

 

Эколого-географические 

основы 

природопользования.   

Рациональное 

использование природных 

ресурсов и охрана природы. 

Управление 

природопользованием и 

состоянием геосистем.  

 

 

 

2 3 Теория и практика 

географических 

исследований,  

Системный анализ 

природно-

территориального 

комплекса 

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Кластерная 

экономика, 

Использование 

ГИС технологии, 

Инновационная 

экономика,  

Современные 

парадигмы 

географической 

науки, 

Организация и 

управление 

В результате изучения 

дисциплины магистрант 

должен:  

Знать:  
– основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции всех разделов 

дисциплины, характеризующие 

природные системы как объекты 

антропогенного воздействия;  

- сущность антропогенного 

воздействия на природные 

системы; 

- классификацию природно-

антропогенных систем;  

- последствия антропогенных 

изменений природных систем;  

- средства оценки экологического 

состояния гео- и экосистем;  

- основы управления 

природопользованием и 

состоянием окружающей среды;  

Уметь:  
– осуществлять эффективный 

поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

– критически анализировать 



природопользован

иям 

источники информации;  

– использовать методы анализа 

экологического состояния 

территории в своей 

профессиональной и 

организационно-социальной 

деятельности;  

– выявлять проблемы 

экологического характера при 

анализе конкретных ситуаций на 

международном уровнях, 

предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые 

результаты;  

– в письменной и устной форме 

логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать 

свою точку зрения. 

Прогнозирование в 

географи 

Целью дисциплины «Прогнозирование 

в географии” является формирование 

представлений о прогнозировании как 

науке, ее принципах методах и 

практическом 

применении в области хозяйственной 

деятельности, связанной с 

преобразованием 

природы. 

Основными задачами дисциплины 

«Прогнозирование в географии” 

являются: 

Рассмотреть основы прогнозирования 

в управлении природными ресурсами и 

состоянием окружающей среды. 

Изучить методы и методику 

прогнозирования. 

Дать представление о системном 

подходе и моделировании в 

прогнозировании. 

 

Предмет, цель, задачи и 

основные понятия 

прогнозирования. 

Инструментарий и методы 

прогнозирования. 

Классификация 

использование методов 

прогнозирования. 

Теоретические и 

методологические 

проблемы 

географии,  

Теория и практика 

географических 

исследований 

 

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Кластерная 

экономика, 

Использование 

ГИС технологии, 

Инновационная 
экономика,  
Современные 
парадигмы 
географической 
науки, География 
инновационных 
отраслей 
мирового 
хозяйства 

В результате изучения 

дисциплины «Прогнозирование в 

географии» магистрант должен   

знать:  

Основы географии, общей 

экологии, геологии; 

Основы экономики, социологии, 

геоэкологии; 

Основы учения об атмосфере, 

гидросфере и биосфере, охраны 

окружающей среды; 

Основы экономической и 

социальной географии, методов 

исследования 

в природопользовании. 

уметь: 

Владеть системными знаниями 

географических и экологических 

наук; 

Пользоваться результатами и 

выводами отдельных наук 

географического, 

биологического и экологического 

циклов, выполнять операции по 

социальному и экономическому 

прогнозу состояния и 

использования 

элементов окружающей среды. 

3 Геоэкологические Цель дисциплины – сформировать у Влияние хозяйственной 2 3 Географичеcкая Пространственно- В результате изучения 



проблемы 

современности 

будущих магистрантов систему знаний 

о сущности и происхождении 

глобальных проблем современности, 

понимание необходимости разработки 

для выживания человечества стратегии 

нового типа цивилизационного 

развития.  

Задачи дисциплины: 

изучение критериев, классификации и 

взаимосвязи глобальных проблем 

современности; 

выявление специфики проявления 

глобальных проблем в разных 

геоэкономических регионах мира, в 

условиях всемирно-исторических 

процессов глобализации и 

информатизации; 

осмысление и оценка предполагаемых 

наукой основных путей решения 

глобальных процессов как всемирно-

исторической ответственности 

человечества; 

освоение методологии нестандартного 

проектного мышления и деятельности, 

ориентированных на переход 

Казахстана на инновационный тип 

социально-экономического развития, 

на модель устойчивого развития. 

деятельности на состояние 

ПТК.  

Территориальные аспекты 

современных 

геоэкологических проблем.  

  

наука в контексте 

устойчивого 

развития, 

Теоретические и 

методологические 

проблемы 

географии 

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Кластерная 

экономика, 

Использование 

ГИС технологии, 

Инновационная 

экономика,  

Современные 

парадигмы 

географической 

науки, 

Организация и 

управление 

природопользован

иям, География 

инновационных 

отраслей мирового 

хозяйства 

дисциплины магистрант должен   

знать. 

природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных 

и техногенных явлений. 

уметь 

выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных территорий 

Земли. Их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов; адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, ее влиянию 

на формирование культуры 

народов, районов специализации; 

составлять краткую 

географическую характеристику 

разных источников 

географической информации и 

форм ее представления; 

применять приборы и 

инструменты для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; представлять 

результаты измерений в разной 

форме; 

владеть методами ландшафтно-

геоэкологического 

проектирования, мониторинга и 

экспертизы 

Управление Основной целью курса является Основы управления Географические Пространственно- В результате изучения 



проектами выработка умения разработки и 

реализации проекта на основа 

детального анализа всех 

существующих факторов.  

Для реализации поставленной цели в 

процессе курса решаются следующие 

задачи:   

определить необходимость и сущность 

управления проектами;  

изучить проектный цикл и определить 

примерное содержание фаз 

жизненного цикла проекта;  

рассмотреть функции (планирование, 

контроль, анализ, мониторинг, оценка 

и т.д.) и подсистемы (управление 

качеством, временем, рисками и т.д.) 

по основным фазам проектного цикла 

(от анализа инвестиционных 

возможностей до закрытия проекта). 

проектами. Разработка 

проекта. 

Функции управления 

проектами. 

Подсистемы управления 

проектами. 

 

основы 

конкуренто-

способности стран 

мира,  

Региональное 

развитие, 

планирование и 

управление 

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Интеграция и 

глобализация 

современного 

мира, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, 

Кластерная 

экономика, 

Использование 

ГИС технологии, 

Инновационная 

экономика, 

География 

инновационных 

отраслей мирового 

хозяйства 

дисциплины магистрант должен  

знать: современную 

методологию управления 

проектом (определение и понятия 

проектов, программ и их 

контекста, как объектов 

управления); 

уметь: определять цели, 

предметную область и структуры 

проекта; 

владеть: навыками 

формирования основных 

разделов сводного плана проекта 

(осуществлять контроль и 

регулирование хода выполнения 

проекта по его основным 

параметрам; управлении 

проектом).  

4 Геосистемы как 

объект 

математического 

моделирования 

Курс " Геосистемы как объект 

математического моделирования" 

направлен на формировании у 

магистрантов системных 

представлений о единстве 

ландшафтной сферы Земли как 

природной и 

природно-антропогенной среде 

человечества, на подготовку 

магистрантов для восприятия 

геоэкологического мировоззрения, 

основой которого является понимание 

взаимодействия и 

взаимообусловленности компонентов 

природного комплекса и взаимосвязи 

человека и 

природы. Будущие специалисты 

должны владеть ландшафтными 

методами исследования 

природного окружения и уметь 

оценивать его экологическое 

состояние. Также курс направлен 

на формирование представлений о 

моделировании геосистем, на функции 

географических 

Концепция природного 

территориального 

комплекса (ПТК). 

Системная парадигма в 

ландшафтоведении. 

Эволюция и динамика 

геосистем. 

Геоэкологическая 

концепция в 

ландшафтоведении. 

Ландшафтное 

моделирование и 

картографирование. 

3 3 Учение о 

геосистемах, 

Системный анализ 

природно-

территориального 

комплекса 

 

Современные 

парадигмы 

географической 

науки,  

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса,  

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, Учение о 

природе 

Казахстана 

 

В результате изучения 

дисциплины магистрант должен  

знать: факторы формирования и 

развития природно-

территориальных комплексов, 

основания их 

выделения на региональном и 

локальном уровнях; иметь 

представление о разнообразии 

антропогенных ландшафтов, 

особенности моделирования 

геосистем.  

уметь:  

анализировать влияние 

природных компонентов на 

свойства и функционирование 

геосистем, 

устанавливать зависимость 

направлений хозяйственной 

деятельности и характера 

антропогенных ландшафтов;  

владеть:  

навыками классификации и 

картографирования природно-

территориальных комплексов.  



моделей. демонстрировать способность и 

готовность:  

к пониманию взаимодействия и 

взаимообусловленности 

компонентов природного 

комплекса и взаимосвязи 

человека и природы.  

Оценка состояния и 

устойчивости 

геосистем 

Цель курса – изучение теоретических 

основ оценки состояния и 

устойчивости геосистем и их 

компонентов при различных видах 

природных и антропогенных 

воздействий. 

Задачи курса – изучение теоретических 

основ и существующих методов 

оценки состояния геосистем и их 

компонентов. Анализ современных 

представлений об оценке устойчивости 

геосистем к различным видам 

техногенного воздействия. 

Содержание курса - история 

становления и развития учения о 

геосистемах, структура и свойства 

геосистем, механизмы устойчивости 

геосистем, антропогенные изменения 

геосистем 

Вопросы теории. 

Устойчивость абиотических 

геосистем. 

Устойчивость геосистем с 

участием живых 

организмов 

 

 

В результате освоения 

дисциплины магистрант должен  

знать: 

основные теоретические и 

методологические положения 

современной географии в 

области 

учения о ландшафта, освоение 

учения о природно-

антропогенных ландшафтов, 

получение 

знаний, умений и навыков в 

области полевых и камеральных 

ландшафтных исследований. 

уметь: 

Формировать систему 

теоретических знаний о 

ландшафтной оболочке, умений и 

навыков 

комплексного исследования 

природных территориальных 

комплексов и антропогенных 

ландшафтов 

владеть: 

Основными принципами, 

законами и закономерностями 

пространственно-временной 

организации геосистем 

локального и регионального 

уровней, знать основные 

типологии и 

классификации ландшафтов, 

природно-антропогенные 

геосистемы. 

должен демонстрировать 

способность и готовность: 

применять полученные знания на 

практике 

5 Технология 

обучения 

естественных 

дисциплин 

Целью дисциплины является изучение 

концептуальных основ инновационной 

технологий обучения, 

методологических принципов 

Общие вопросы в обучении 

географии 

Технология обучения 

географии 

2 3 Педагогика, 

Психология,  

Естествознания, 

Методика 

Моделирование и 

прогнозирование в 

географии,  

Использование 

В результате изучения 

дисциплины у магистранта 

должны формироваться 

следующие компетенции: 



Технология 

обучения географии 

в ССУЗе и ВУЗе 

построения обучения, обусловленные 

современными моделями 

педагогической технологии и 

применения их в обучении географии. 

Основными задачами дисциплины  

являются: 

- формирование мотиваций к предмету 

география, активизация и 

интенсификация учебной деятельности   

и обеспечение социализации личности; 

-  обеспечение развития и 

саморазвития потенциальных 

возможностей личности обучающихся, 

исходя из их творческих и 

познавательных способностей; 

- создание системы обучения 

географии, обеспечивающая 

образовательные потребности каждого 

обучающегося в соответствии с его 

возможностями, интересами и 

способностями;  

- овладение технологией обучения 

географии для сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- формирование функциональной 

грамотности.  

 

преподавания 

географии,  

Основы школьной 

географии,  

Методика 

обучения 

естествознания и 

географии  

 

ГИС технологии,  

Философия и 

методология 

педагогики, 

Теория и 

методология 

географического 

образования и 

науки, Этапы 

развития 

географии как 

науки,  

Современные 

парадигмы 

географической 

науки,  

Инновации в 

современном 

географическом 

образовании 

- знание об общих вопросах 

обучения географии; 

- знание о концептуальных 

основах современных 

педагогических технологий; 

- знание о концептуальных 

основах инновационной 

технологий обучения; 

- знание об основных тенденциях 

технологий обучения  

среднеспециального и высшего 

образования; 

- знание о современных 

дидактических принципах 

личностно-ориентированного 

обучения; 

- представления о 

методологических принципах 

построения обучения; 

- представления о современных 

моделях педагогической 

технологии; 

- представления об основных 

качествах современных 

технологий обучения; 

- применение технологий 

обучения для активизации и 

интенсификации учебной 

деятельности; 

- овладение технологиями 

организации педагогического 

взаимодействия; 

- владение педагогическим 

общеним, речевым этикетом, 

профессиональной лексикой; 

- умение внедрять в 

педагогический процесс активные 

методы обучения географии; 

- владение алгоритмом 

проектирования целей, методов, 

средств, основных форм 

проведения занятий. 

- владение постановкой 

педагогической задачи, для поиска 

способа решения учебной 

проблемы; 

- умение создавать развивающую 

среды, обеспечивающая условия 

для формирования  



деятельностного  характера 

обучения; 

-  умение создавать в 

учебной деятельности 

проблемные ситуации и 

организация активной 

самостоятельной деятельности 

для развития мыслительных 

способностей обучающихся. 

6 Геодинамические 

процессы и 

природные 

катастрофы 

Цель дисциплины - формирование у 

магистрантов знаний об 

геодинамических процессах, методах 

их прогнозирования и моделирования 

их последствий, определение 

превентивных 

защитных мероприятий и способов 

защиты 

 

Природа геодинамических 

процессов 

Периодичность проявления 

Геодинамических 

процессов 

в природной среде 

Теория катастроф и 

опасности 

 

 

 

 

2 3 Геология, 

Геоморфология, 

Рекреационная 

география, 

Метеорология, 

Организация и 

планирование 

научных 

исследований  

Пространственно-

временная 

организация 

природно-

территориального 

комплекса, 

Географическое 

прогнозирование 

природно-

антропогенных 

систем, Учение о 

природе 

Казахстана, 

Современные 

теории и практика 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

знать:  

причины возникновения 

геодинамических процессов 

различного происхождения,  

методы прогнозирования 

возможных опасных 

природных процессов 

уметь:  

определять интенсивность 

опасных природных явлений 

владеть:  

методами определения 

интенсивность определения 

различных опасных процессов и 

мерами по спасению  

География 

природных 

опасностей и рисков 

Природные опасности и риски. 

Организация предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Глобальные 

угрозы и чрезвычайные ситуации на 

Земле. Биолого-социальные опасности 

и риски. Агроклиматические 

опасности и риски. 

Опасные явления как 

фактор природных рисков. 

Классификацию природных 

опасностей.  

Управление природным 

риском. 

 

В результате изучения 

дисциплины магистрант должен 

знать: Понятие о природной 

опасности и риске. 

Генетитеческие типы природных 

опасностей. 

Классификацию природных 

опасностей: природные, 

природно-техногенные. 

Понятие о чрезвычайной 

ситуации, бедствии, катастрофе. 

Критерии чрезвычайных 

ситуаций. Закон РК «О 

чрезвычайных ситуациях». 

Предупреждение и снижение 

последствий природных и 

природно-техногенных 

опасностей.  

уметь:  

Выявлять причины развития 

природных природно-

технеогенных опасностей. 



Наблюдать, анализировать и 

оценивать развитие опасных 

природных и природно-

технеогенных явлений. 

Предупреждать развитие 

опасных природных явлений. 

Правильно ориентироваться в 

случаи природных катаклизмов. 

 

 


