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1. Экономика және бизнес негіздері 5

Қоғамдық  өндіріс.  Капиталдың  мәні,  формалары,  құрылымы.
Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес
түсінігі.  Кәсіпкерлік  қызмет  түрлері.  Меншік  теориясы,  шаруашылық
жүргізудің қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық экономикалық
жүйе.  Нарықтың пайда  болуы.    Қаржы жүйесі.  Бизнесті  дамытудағы
мемлекеттің  рөлі.  Макроэкономика.  Ресурс  үнемдеу.  Экономикалық
дамудың циклділігі.  Инфляция және жұмыссыздық.  Қазақстан елімізді
әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесінде

2. Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері 5

Конституцияның,  ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі  ережелері;
мемлекеттік  басқару  органдарының  жүйесі,  экономиканы  мемлекеттік
реттеудің  өкілеттілік  шеңбері,  мақсаттары,  әдістері,  экономикадағы
мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық
және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың
мәні,  оның  шығу  себептері;  сыбайлас  жемқорлық  құқық  бұзушылықтар
үшін  моральдық-адамгершілік,  құқықтық  жауапкершілік  шаралары;
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  саласындағы  қолданыстағы
заңнама

3. Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 5

Өмір  тіршілігінің  қауіпсіздігі,  оның  негізгі  ережелері.  Қауіптер,
Төтенше  жағдайлар.  Тәуекелді  талдау,  тәуекелдерді  басқару.  Адам
қауіпсіздігі  жүйелері.   Қазіргі  заманғы  тұрақсыздандыру  факторлары.
Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер,
олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, тұрмыстағы, күнделікті
өмірдегі  қауіптер.  Тіршілік  әрекетінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  және
олардың қызметін құқықтық реттеу органдарының жүйесі

4. Экология және тұрақты даму 5

Тірі организмдердің, түрлі деңгейде ұйымдасқан экожүйелердің, бүтін
биосфераның  негізгі тіршілік ету заңдылықтары, олардың тұрақтылығы;
биосфера  компоненттерінің  қатынасы  және   табиғат  пайдаланудың
қарқындылығы салдарынан адам шаруашылық іс әрекетінің экологиялық
зардаптары;  ҚР  және  дүние  жүзі  бойынша  тұрақты  дамуға  кқшу
тұжырымдамасы, стратегиялар мен міндеттер;  экологиялық проблемалар,
қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму

БП 2 БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ (БП)

1. Географияға кіріспе 5

Құрылымдық  бөліктер-табиғи-аумақтық  кешендер  мен  олардың
компоненттері.  Қоғамның  аумақтық  орналасуының  ғылыми  негіздемесі,
табиғатты тиімді  пайдалану  және  географиялық болжам.  Географиядағы
зерттеу  әдістері.  Қазіргі  әлемдегі  География,  географияның  негізгі



мәселелері мен болашағы
Физикалықгеографияға кіріспе 5

Физикалық-географиялық  аумағының сипаттамасы:  табиғи-аумақтық
кешендер; табиғатты қорғау және  табиғи ресурстарын тиімді пайдалану:
қоршаған  орта,  жер  бедері,  рельеф,  физикалық  географиялық  тұрғыда
геологиялық  даму  кезеңдері,  табиғат  қорғау  мәселелері.  Климат,
гидросфера, литосфера, атмосфера, биосфераның өзара байланысы.

2. Табиғатты пайдалану экологиясы және экономикасы 5

Қазақстанның  физикалық-географиялық  сипаттамасы:  елдің
географиялық орналасуы және табиғи компоненттер: рельеф, геологиялық
құрылыс,  климат,  ішкі  сулары,  топырақ,  табиғи  аймақтар,  өсімдік  және
жануарлар  әлемі;  Қазақстанның  ірі  физикалық-географиялық аумағының
сипаттамасы:  табиғи-аумақтық  кешендер;  табиғатты  қорғау  және
Қазақстанның  табиғи  ресурстарын  тиімді  пайдалану:  қоршаған  орта
экологиясы,  республиканың  жер  қойнауын  тиімді  пайдалану,  табиғат
ескерткіштерін қорғау мәселелері; Қазақстанның табиғи ресурстарын тиімді
пайдалану және қорғау

Қазақстан экожүйесі географиясы 5

Қазақстан экожүйесі географиясы курсына кіріспе,  курстың мақсаты
мен  міндеттері,  Геоэкологиялық  ұғымдардың  тарихи  қалыптасуы,
Қоршаған  орта  және  Қазақстанның  қоршаған  ортасының  жағдайы,
Қоршаған  ортадағы  географиялық  және  экологиялық  процесстер.
Қазақстанның  өндірістік  және  ауылшаруашылық  өндірісінің  қоршаған
ортаға әсері. Жасыл экономиканы дамыту проблемалары

3. Топонимика / Топонимика / Toponymy 4

Топонимиканың  ғылым  жүйесіндегі  орнын  түсіну,  аталған  саладағы
ғылыми ойдың даму тарихы, ғылымның принциптері мен әдістері туралы
білімді  қалыптастыру,  топонимдерді  жіктеудің  қазіргі  сұлбаларын  білу,
Жердің аймақтық топонимикалық жүйелерінің  ерекшелігі  туралы жалпы
түсінік беру, топонимикалық фактілер мен құбылыстардың әртүрлілігімен
танысу және олардың қазіргі әлемдегі рөлін анықтау.
Топонимдер және топонимика туралы түсінік. Топонимиканың теориялық
негіздері.  Географиялық  атаулардың  негізгі  топтары.  Топонимикалық
жүйелердің қалыптасу факторлары. Географиялық атауларды стандарттау.
Географиялық атаулардың жиынтығы. 

Географиялық терминология 4

Географиялық  терминология  туралы  түсінік.  Басты  географиялық
терминдерге  сипаттама  беру.  Физикалық  географиялық  терминдер.
Экономикалық-географиялық  терминдер  және  олардың
анықтамалары.Географиялық атаулардың шығу  тегі,  Қазақстан  жеріндегі
географиялық  атаулар.  Өзен-көл,  таулар  т.б  географиялық  нысандар
атауларының шығу тегі.

4. Тұрғындар географиясы, демография негіздерімен 6

Тұрғындар  географиясының  негізгі  заңдылықтары,  демографиялық  ырғақ,  табиғат
жағдайлары және  қоныстану.  Адамзаттың  барлық  тіршілігіндегі  географиялық ортаның
маңызы. Тұрғын халықтың ұдайы өсуі және оның заңдылықтары; Дүние жүзінің тұрғын
халқының  нәсілдік,  ұлттық,  діни  және  т.б.  құрамы.  Еңбек  ресурстары  және  оларды
пайдалану.



Геоурбанистика 6

Урбандалу үдерісі, қалалық елді мекендердің құрылымы, қала құрлысының негізгі
идеялары, қалалардың проблемалары және даму болашағы. Қалалар географиясының
қалыптасуы.  «Урбанизация»  және  «Геоурбанистика»  ұғымдары.  Урбандалудың
әлеуметтік-географиялық  заңдылықтары  және  оның  аумақтық  көріністері.
Урбандалудың дүниежүзілік сипаты. Урбандалудың экономикалық және географиялық
аспектілері.  Урбанизация үдерісінің мәні,  оны туындататын факторлар. Осы заманғы
урбанизацияның жалпы белгілері.

5. Қазақстанның физикалық географиясы 5

Қазақстанның  физикалық-географиялық  сипаттамасы:  елдің
географиялық орналасуы және табиғи компоненттер: рельеф, геологиялық
құрылыс,  климат,  ішкі  сулары,  топырақ,  табиғи  аймақтар,  өсімдік  және
жануарлар  әлемі;  Қазақстанның  ірі  физикалық-географиялық аумағының
сипаттамасы:  табиғи-аумақтық  кешендер;  табиғатты  қорғау  және
Қазақстанның  табиғи  ресурстарын  тиімді  пайдалану:  қоршаған  орта
экологиясы,  республиканың  жер  қойнауын  тиімді  пайдалану,  табиғат
ескерткіштерін қорғау мәселелері; Қазақстанның табиғи ресурстарын тиімді
пайдалану және қорғау

Физикалық географиялық аудандастыру 5

Физикалық  географиялық  аудандастырудың  мәні  мен  мазмұны,
Қазақстанжәне Д.ж. бойынша үлкен аумақтағы физгеографиялық аудандар.
Физгеографиялық аудандастырудың алғышарттары
Батыс Сібір,  Шығыс еуропа,  Қиыр Шығыс,  Тұран т.б.  физгеографиялық
аудандар.  Сарыарқа,  Тянь-Шань,  Жетісу  Алатауы,  Сауыр-Тарбағатай,
Алтай, Мұғалжар.

6. Материктер мен мұхиттар физикалық географиясы 5

Физикалық-географиялық  аймақтар.  Материктер  және  әлемнің  ірі
аймақтары туралы түсінік. Әлемдік мұхит. Әлем аймақтарының физика-
географиялық  сипаттамасы.  Солтүстік  материктер,  аймақтық  шолу:
Арктика. Еуропа. Солтүстік Америка. Азия аймақтары: оңтүстік-батыс,
оңтүстік,  оңтүстік-шығыс, орталық және Шығыс. Оңтүстік материктер,
табиғаттың  физика-географиялық  ерекшеліктері:  Оңтүстік  Америка,
Австралия.  Африканың  аймақтық  шолуы:  Солтүстік,  Батыс,  Орталық,
Шығыс және Оңтүстік.  Аралдардың генезисі:  Меланезия,  Микронезия,
Полинезия және Жаңа Гвинея. Антарктида табиғатының ерекшеліктері.

 Физикалық-географиялық аймақтар географиясы 5

Солтүстік  жарты шар бойынша аймақтық шолу:  Арктика.  Еуропа.
Солтүстік Америка. Азия аймақтары: оңтүстік-батыс, оңтүстік, оңтүстік-
шығыс, орталық және Шығыс. Оңтүстік жарты шар бойынша табиғаттың
физика-географиялық  ерекшеліктері:  Анд  таулары,  Австралия  және
мұхиттық аралдар. Африканың бөліктеріне аймақтық шолуы: Солтүстік,
Батыс, Орталық,  Шығыс және Оңтүстік.  Аралдардың генезисі:  Шығыс
және Оңтүстік Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, Оңтүстік-Батыс Азия және
Жаңа Гвинея. Антарктида табиғатының ерекшеліктері

7. Гидрология 4

Гидросфера  –  географиялық  қабықтың  құрамдас  бөлігі.  Табиғи
сулардың  пайда  болуы.  Гидросфераның  қалыптасуы  және  оның
эволюциялық  дамуы.  Табиғаттағы  сулардың  қасиеттері.  Гидросфераның
көлемі мен құрылымы. Табиғаттағы су айналымы. Жер шарындағы жалпы
су айналымы.  Үлкен және кіші  су  айналымы.  Атмосфера,  құрлық және



гидросфераның өзара байланысы.
Гляциология 4

Қазіргі  гляциологиялық  зерттеулер.  Хионосфера  және  оның
шекаралары.  Жер  ғаламшары  тарихындағы  мұз  басу  кезеңдері.  Жер
шарындағы  қазіргі  мұз  басулардың  таралу  аудандары мен  оның көлемі.
Материктік  және  биік  таулық  мұз  басу  аудандары.  Климаттық  және
орографиялық  қар  сызығы.  Қар  сызығының  әртүрлі  ендіктерде  таралу
ерекшелігі.  Мұздықтардың  пайда  болу  және  даму  заңдылықтары.
Мұздықтардың қоректенуі. Мұздықтардың құрылысы және қозғалыстары.
Мұздықтардың морфологиялық типтері.

8. Метеорология және климатология 5

Ауа райы және оны болжау. Климат қалыптастырушы факторла. Климатты 
жіктеу. Жер климатттары. Климатттың өзгерістері. атмосфераның 
құрылысы; климат қалыптастырушы факторлар;Атмосфера және оның 
құрылысы мен құрамы. Күн радиациясы, радиациялық және жылулық 
баланс. Атмосфераның жылулық режимі. Ауа қысымы және желдер. 
Атмосфераның жалпы циркульяциясы.

Рекреациялық география 5

Рекреациялық география туралы түсінік. Рекреациялық географияның
зерттелу методикасы және басқа ғылымдармен байланысы. Рекреациялық
географияны  дамыту  оны  ұйымдастыру.  Рекреациялық  географияның
негізгі  проблемалары,  оны шешу жолдары.  Рекреациялық  географияның
игеру  объектісі  территориялық  рекреациялық  жүйені  оқып  үйрену.
Рекреацияның  дамуы,  оның  қалыптасу  кезеңдері.  Орта  ғасырлардағы
теңізшілердің  саяхатқа  шығуы.   Жануарларды  сұрыптау.   Жануарлар
физиологиясы.  Жануарлар экологиясы

9. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 6

Дүниежүзінің  экономикалық және  әлеуметтік  географиясы зерттейді
қоғамның  аумақтық  ұйымдастыру,  оның  заңдары  мен  заңдылықтары,
территориялық  саралауды  әлеуметтік-экономикалық  құбылыстар  мен
процестер. Пәнді оқытудың мақсаты әлемдік саяси карта туралы білім алу,
Қоғам  қызметінің  заңдары  мен  заңдылықтарын,  әлемдік  экономиканың
даму  ерекшеліктерін  түсіну  болып  табылады.  Табиғи  жағдайлар  мен
ресурстар. Әлем халқы.

Басқарудың географиялық негіздері 6

Табиғат  жағдайлары  мен  табиғат  ресурстары  дамудағы  негізгі  фактор.
Экологиялық фактор. Геодемография және тұрғындардың  өсуі. Геосаясат
негіздері.Территориялық  организация  және  экономикалық  пробемалар.
Геодемография  және  тұрғындардың   өсуі.  Геосаясат
негіздері.Территориялық организация және экономикалық пробемалар.

10. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6

Қоғамның экономикалық өмірінің аумақтық ұйымдастырылуын, аумақтық 
ұйымдастыру заңдылықтарын, өндіріс тәсілі мен географиялық ортаның 
ерекшеліктеріне байланысты әлеуметтік инфрақұрылымды түсіну.
ҚР экономикалық-географиялық жағдайы, отын-энергетикалық кешені. 
Өнеркәсіп географиясы, ауыл шаруашылығы. ҚР көлігі, қызмет көрсету 
саласы. ҚР экономикалық аудандарының мамандануы, Солтүстік 
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Қазақстан. Оңтүстік Қазақстан. Шығыс Қазақстан. Батыс Қазақстан. 
Орталық Қазақстан. Қазахстан қалалары. Елдің экологиялық мәселелері. 
Сыртқы экономикалық байланыстар.

ТМД экономикалық және әлеуметтік географиясы 6

Экономикалық,әлеуметтік аумақтық ұйымдастырылуын, аумақтық 
ұйымдастыру заңдылықтарын, өндіріс тәсілі мен географиялық ортаның 
ерекшеліктеріне байланысты әлеуметтік инфрақұрылымды түсіну.

ТМД  экономикалық-географиялық  жағдайы,  отын-энергетикалық
кешені.  Өнеркәсіп  географиясы,  ауыл  шаруашылығы.  ТМД  көлігі,
қызмет көрсету саласы. ТМД экономикалық аудандарының мамандануы,
Солтүстік Еурапа, Оңтүстік қара топырақты аудан, Шығыс, Қиыр шығыс
Еуропалық  Батыс.  Орталық  қара  топырақты  аудан,   Аймақтың
экологиялық мәселелері. Сыртқы экономикалық байланыстар.

11. Қазіргі дүние географиясы 5

Қазіргі  дүниенің  алуан  түрлілігі  және  біртұтастығы.  Әлеуметтік-
экономикалық  дамуы  бойынша  дүние  жүзі  елдерін  топтастыру.
Экономикалық-тарихи-географиялық  региондар, региондық саясат, шалғай
аудандар  мен  орталықтар.  Қазіргі  заманғы  халықаралық  қатынастар.
Тұрақты даму тұжырымдамасы.

Геоэкономика және интеграциялық үрдістер 5

Қоғамының  индустризациялануының  алғы  шарттары;  қоршаған
ортаның   табиғат  ресурстарын  үнемдеп  пайдалану  тәжірибелері  мен
көзқарастар;  Ресурсүнемдеуші  технологиялар  мен  аппаратуралардың
жұмыс  істеу  мүмкіндіктері;  Өнеркәсіптік  мекемелердегі
экологияландырылған технологиялардың тиімділігі мен артықшылықтарын
меңгеру;  Биосфераның  техногендік  ластануының  негізгі  көздерін  оқып
меңгеру.  Өнеркәсіптік  кәсіпорындардан  шығатын  сарқынды  сулардың
құрамы

КП 3 КӘСІПТІК ПӘНДЕР ЦИКЛІ (КП)

1. Елтану 5

Елдер  типологиясы.  Еуропа,  Азия,  Америка,  Африка  және  Аустралия
елдеріне сипаттама.  Мемлекет оның шекаралары.
Дамыған  елдер.  Дамушы  елдер.  Елдердегі  табиғат  жағдайлары  мен
экономикасы. Елдерді топтастыру заңдылықтары.
Артта қалған мешеу елдер

Дүниежүзінің аймақтық географиясы 5

Тарихи-мәдени,  тарихи- географиялықаймақтар.Әлеуметтік  және
экономикалықгеография  аймақ  бойынша  зерттеу  әдісі. Елтану  және
Аймақтық география. Аймақтыққазіргі заманғыәлем аймақтық салыстыру.

2. Геоглобалистика 4

Геоглобалистика-бүкіл әлем ауқымындағы саяси процестерді, үрдістер мен
құбылыстарды зерттейтін пәнаралық Білім түрі. Пәнді оқытудың мақсаты
қоғамдық-саяси  процестердің  мәнін,  қазіргі  тенденциялар  мен
құбылыстарды  түсіну  болып  табылады.  Жаһандану  үрдістерінің  мәні,
тенденциялары  және  себептері.   Әлемдік  саясат.  Ғылымның  қалыптасу
тарихы-геоглобалистика.

Қызмет көрсету географиясы 4



Экономикалық және әлеуметтік географияның бір саласы. Сапалық және
сандық  көрсеткіштері.  Қызмет  көрсету  сферасы  оның  әлеуметтік
экономикалық ролі. Қызмет көрсету ерекшеліктері. Жаһандану үрдісіндегі
қызмет көрсетудің сапасының өзгеруі, Дамыған елдердегі қызмет көрсету
салаларының бүгінгі бет-бейнесі. Қазақстандағы қызмет көрсету салалары,
Саясат пен қызмет көрсету бір-бірімен байланысы.

3. Саяси география геосаясат негіздерімен 5

Саяси  картаның қалыптасуы  кезеңдері,  Отарлар,  жартылай отарлар,
доминиондар,  шалғайдағы  департаменттер  т.б.  ұғымдарға  сипаттама.
Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар арасындағы саяси географияның орны.
Саяси география және геосаясат. Олардың негізгі даму кезеңдері, теориялық
және қолданбалы маңызы. Дүние жүзі аймақтарының саяси географиясы.
Дүние жүзінің қазіргі саяси картасының өзекті проблемалары.

                   Геосаясат және геокикілжіңдер 5

Геосаясаттағы  кеңістік,  қоғам  және  саясат  ұғымдарының
арақатынастары.  Кеңістік  әлеуметтік  құбылыс  ретінде.  Сапалы  кеңістік
ұғымының мағынасы. Географиялық детерминизм ерекшеліктері. Геосаясат
ұғымы, анықтамасы.геосаясаттың ғылым ретіндегі функциялары. Геосаясат
тұжырымдама  және  ғылым  ретінде.  геосаясаттың  басқа  әлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдармен байланысы, алатын орны.

4. География мен жаратылыстануды оқытудағы инновациялық
әдістер

6

Ғылыми  танымның  қазіргі  заманғы  әдістері.  Жалпыгеографиялық
әдістер. Ғылыми деректерді және ақпаратты іздестіру әдістемесі. Ғылыми
ақпаратты  талдау.  Дельфи,  Ми  атакасы  әдістері. Жердің  даму
эволюциясындағы  адамның  орны;  адамның  ғылыми-техникалық  және
экономикалық-ұйымдастырушылық  сфераларындағы  бағыттары  мен
дамуындағы іс-әрекеттері; төніп келе жатқан экологиялық апаттарды алдан
алудың жаңа әдістерін қолдана білуге бағыттау.

Инновациялық салалар географиясы 6

Түбегейлі  жаңалық  ашу.  Бұрынғы  салада  дәстүрлісін  бұзып,  көнені
жойып,  түбегейлі  өзгеріс  алып  келеді.  Адамзат  тарихында  лампаның
тапқырлануы,  сандық  технологияның  тапқырлануы.
2. Жақсарту,  жаңарту. Ол көбінесе біртіндеп өзгерістер жасау арқылы бәлім
саланы,  мәлім  затты  жетілдіріп,  кемелді  жаңасын  жарату;  жаңа
артықшылықтар  қосып,  бір  нәрсені  бұрынғысынан  тіпті  де  керемет
ету.Қаламның,  машинаның  жаңа  түрін  жасау.
3. Жаңаша  қолдану. Яғни,  бір  нәрсенің  бұрынғы  қолданысынан  басқа  жаңа
қолданысын  тауып  шығу.  Ол  заттың  қолданысына  жаңалық  енгізіп,  оны
бұрынғыдан басқа мақсаттарда қолданудың жолын ашу.

5. Зерттеу әдістері 5

Зерттеудің негізгі географиялық әдістері. Картографиялық әдіс. Тарихи
әдіс.  Статистикалық  әдіс.  Графикалық  әдістердің  негізгі  түрлері.
Диаграмманы құру әдістері. Қашықтықтан бақылау әдісі.  Экономикалық-
математикалық  әдіс.  Географиялық  аудандастыру  әдісі.  Далалық  зерттеу
және  бақылау  әдісі.  Салыстырмалы-географиялық  әдіс.  Географиялық
модельдеу әдісі. Географиялық болжам.

Далалық зерттеу әдістері 5



Далалық,  картаграфиялық,  теориялық түрлері.  Географиялық нысандар,
құбылыстар,  құбылыстардың  және  үдерістердің  модельдері,  ерекшеліктері.
Топографиялық  карталарды  сызу,  топотүсірілім,  ауа  райын  бақылау
пункттерінде жұмыс жасау жолдары, жер бедері,  гидрографиялық сызбалар,
жергілікті жердің планын сызу.

6.              Географиядағы статистикалық әдістер 5

Қазіргі географиядағы статистикалық әдістер және сандық ақпаратты алу
тәсілдері;  Географиялық  зерттеулердегі  статистикалық  әдістердің  маңызы;
статистикалық байқаулар;  статистикалық мәліметтер және топтастыру,  оның
негіздері,  Білім  беру  ережелері;  статистикалық  ақпаратты  кестелік  және
графикалық  ұсыну;  негізгі  статистикалық  параметрлер;  құбылыстардың
динамикасы  мен  өзара  байланысын  Статистикалық  зерттеу;  статистикалық
деректерді статистикалық талдау және қорыту.

Статистика 5

Статистикалық бақылау, материалдарды жинақтау.  Бұқаралық статистикалық
(сандық  немесе  сапалық)  деректерді  жинау,  өлшеу,  мониторингілеу  және
талдаудың  жалпы  мәселелері;  бұқаралық  қоғамдық  құбылыстардың  сандық
жағын сандық нысанда зерделеу. Статистикалық әдістерді жіктеу. Қолданбалы
статистика.  Статистиканың  басқа  пәндермен  байланысы.Нақты  деректерді
статистикалық талдау.


