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ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ 

 

 Ғылымның теориялық және әдіснамалық негіздері. Ғылым табиғат, қоғам және 

ақыл-ой жөніндегі білімнің тарихи қалыптасқан жүйесі ретінде. Ғылыми танымның мәні. 

Білім жүйесі мен ғылыми қызметтің элементтері: түсініктер, түсінік аппараты, ғылыми 

заң, теория, ғылыми проблема, гипотеза,идея. Заң- теориялық білімді талдауға басты 

категория. Ғылыми теория зерттеу нысанының заңдылықтары мен маңызды 

байланыстары жөнінде бір тұтас  ұғым беретін ғылыми білімнің  ұйымдасуының ең 

жоғарғы үлгісі ретінде. Ғылыми проблеманың сапалық ұстанымдары: қоректілігі, 

өзектілігі, құндылығы, шынайылығы. Гипотеза тәжірибеге алып баратын, ғылыми 

негізделген болжам ретінде. Гипотезалардың негізгі түрлері. Ғылыми идея туралы түсінік.     

 Ғылыми зерттеу қызметін ұйымдастырудың практикалық негіздері. Ғылыми 

зерттеулерді жоспарлау мен ұйымдастырудың практикалық және қолданбалы негіздері. 

Эксперимент базасы туралы түсінік. Ғылымның практикамен байланысы. Ғылым 

нәтижелерін практикада қолдану. Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен жоспарлау. Жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге мемлекеттік тапсырыс (грант) беру 

жүйесі. Ғылыми лабораториялар мен ғылыми-өндірістік бірлестіктердің қызметі. 

 Инновациялық ғылыми технологиялар. Ғылыми танымның қазіргі әдістері. 

Географиялық зертеулерде геоақпараттық жүйелер технологиясын пайдалану. Ғарыштық 

түсірілімдерді географиялық маңызы. Ғарыштық түсірілімдерді бажайлау жасау. Ғылыми 

зерттеулердегі мультимедиялық технологиялар. Ғылыми-техникалық ақпарат базасын 

толықтыруда ғаламдық ресурс жүйелерінің маңызы. Технологиялық парктер: құрылымы, 

ұйымдастыру және қызмет ету ерекшеліктері. ҚР технопарктері және олардың қызметі. 

 Ғылыми–зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру кезеңдері. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі кезеңдері. Зерттеу 

мақсаты мен міндеттерін анықтау. Ғылыми проблеманың  теориясы  мен зерттеу 

әдістемесімен танысу. Зерттеу нысанын ажырату. Зерттеу нәтижесінде алынған 

мәліметтердің  шынайлығын, біртектілігін, салыстыруға болатындығын және 

толыққандылығын бағалау. Алынған мәліметтерді әртүрлі әдістер көмегімен, соның 

ішінде статистикалық-математикалық, өндеу және талдама жасау. Қорытындылау мен 

ұсыныстар жасау кез келген ғылыми зерттеудің қорытынды кезеңі ретінде. 

Қорытындылар мен ұсыныстардың ғылыми негізделуі. Зерттеу нәтижелерін ресімдеу. 

Ғылыми есепті дайындау. 

 Қазақстан Республикасында ғылыми кадрларды даярлау жүйесі. ҚР ғылыми 

мекемелер мен ұйымдар. ҚР Ұлттық ғылым академиясының құрылымы мен қызметі. 

Ғылымның  жеке салалары бойынша ғылыми-зерттеу орталықтары. Ғылыми-зерттеу 

институттары мен жоғары оқу орындары. Ғылыми- өндірістік бірлестіктер. Тәжірбиелік- 

конструкторлық  мекемелер. Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми- зерттеу 

жұмыстарын (СҒЗЖ) ұйымдастыру. Магистратура мен докторантурада ғылыми 

қызметкерлерді дайындауды ұйымдастырудың ерекшеліктері. Ғылыми және ғылыми- 

педагогикалық қызметкерлерді жоспарлы түрде дайындау және мемлекеттік 

аттестациядан өткізу. ҚР ғылыми атақтар мен дәрежелер.   

 Ғылыми ақпарат және ақпаратты іздестіру жолдары. Бастапқы мәліметтерді 

жинақтау. Ғылыми ақпарат алынатын дерек көздері.Бастапқы дерек көздеріен жұмыс. 

Алфавиттік және жүйелік каталогтар. Басылымдылардың түрлері: ресми, ғылыми, оқу 

және анықтамалық. Ресми ғылыми ақпарат көздерімен жұмыс істеудің ерекшеліктері. 

Ғылыми ақпарат көздерінің библиографиясын құрастыру. Ғылыми ақпаратқа талдама 

жасау. Ақпарат іздестіру бағдарламалары. Ғылыми ақпаратты іріктеудің ерекшеліктері. 

 Ғылыми жұмыстардың түрлері. Хабарлама. Реферат. Баяндама. Курстық және 

дипломдық жұмыстар. Диссертация. Ғылыми жұмыстардың мазмұндық ерекшеліктері 
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және оларды рәсімдеу. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін жариялау. Ғылыми басылымдар. 

Баяндама тезистері. Монография. Ғылыми көпшілік басылымдылар. Оқулықтар.   

 Географиаялық зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі. География ғылымдары 

саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың  негізгі  кезеңдері: 

 

Әдебиеттер: 
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Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов, И.В. Глазунова, Н.Г. Липатова, Ю.И. 

Сомов. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. - 320 с. 

3. Голубчик М.М. и др. Теория и методология географической науки: учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 463 с. 
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. 

ОРТА АРНАЙЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ МЕН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА 

ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Кіріспе. ЖОО мен орта кәсіби білім беру орындарында оқытудың мақсаты мен 

міндеті. Пәннің нысаны. География ғылымының жүйесі. Географияны оқыту 

технологиясының практикамен байланысы. Пәннің басқада білім беру салаларымен 

байланысы (дидактика, психология, логика және т.б.). география  магистрлерін және 

оқытушыларын дайындаудағы  пәннің  алатын орны мен ролі. 

Пәннің құрылымы мен мазмұны. «Географилық білім берудің мазмұны» туралы 

түсінік. Ғылымның «педагогикалық проекциясы» ретіндегі оқу  пәні. ЖОО географияның 

мазмұны – ұжымдық  ғылыми ізденістің нәтижесі. ЖОО географияның мазмұнын 

өңдеудегі қазіргі кезең.  

ЖОО мен орта кәсіби білім беретін орындардағы география курсын кешенді және 

интеграциялық бағытта жетілдіру. География ғылымын және студенттерді тәрбиелеудің 

ортақ мақсатын анықтап дамытудағы экологиялық, экономикалық, әлеуметтік және саяси 

бағыт. Оқыту мазмұнының практикалық және қолданбалы бағыты.  

ЖОО географиясының құрылымы. Курстың реттілігі, құрамымен мазмұнының 

ерекшелігі. МЖМБС және жұмыс оқу жоспарының мазмұны. Жалпы, базалық және 
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таңдамалы географиялық пәндер. Студенттердің  тандауы бойынша  берілетін және 

міндетті пәндер.  

 ЖОО географиясының логикалық сараптамасы. Жалпы және елтану бағытындағы 

география. Негізгі компоненттердің мазмұны. Білім және олардың  теориялық және 

эмпирикалық  бөлімдері, географияның барлық курстарында теориялық білімді  күшейту. 

МЖМБС, типтік оқу бағдарламасы және оқу жұмыс жоспары - ЖОО география 

мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар. Студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы, 

силлабустың әдістемелік безендірілуі. Білімнің негізгі компоненттерін уақыт бойынша  

нормалау. 

Жоғары және орта кәсіби білім беру орынындағы географияны оқытудың 

даму тарихы. 

Университеттік географиялық білімнің философиялық-әдістемелік негізі. 

География жалпы білім алуға арналған пән. Жоғары және орта кәсіби білім беру 

орындарындағы география пәнінің тарихи дамуы. Алыс және жақын шетелдердегі 

география мектебі. Қазақстандық география мектебі. 

Оқу құралдары және оқытудың әдістемесі. 

Географияны оқыту әдістемесі. Географиялық білімді және икемділікті 

қалыптастырудағы түсініктеме – сурет, репродуктивті, проблемалық және ізденіс сияқты 

сабақтың түрлерінің қолдану.  

Сабақ - географияны оқытудың негізгі формасы.  Сабақты жоспарлаудың түрлері. 

Тақырыптық жоспардың мәні, олардағы студенттердің  танымдық  қызметінің  сипаты. 

Мұғалімді сабаққа дайындау. Сабақтың мақсат міндетімен мазмұнын анықтау үшін сабақ 

өткізудің әдісін таңдау.  

Сабақтың құрылымы: сабақтың мақсатын, оның мазмұны мен ерекшеліктерін,  

сабақтың құрылымын анықтауда білімді қолдануды есепке алу. Оқу материалын  

бөліктерге бөлу. Студенттердің  танымдылық сипатын көрсететін сабақ конспектісін  жазу 

формасы.  

География сабағында оқытуды ұйымдастырудың жалпы формалары: фронтальды,  

жеке, топтық. Проблемалық оқытуды және топтық жұмысты ұйымдастырудағы ролдік 

ұйымдардың маңыздылығы.  

Жаңа тақырыпты түсіндіру барысында берілетін тапсырмалармен  

байланыстыратын сабақты қорытындылай білу. Сабақ барысында жаңа тақырыпты 

түсіндіру ен негізгісі болып есептеледі.  

Білім мен біліктілікті тексерудің мазмұны. Студенттің танымдылығын тексеру 

үшін әртүрлі деңгейлік сұрақтар қою. Ауызша, жазбаша және картографиялық тексеріс 

түрлерін қолдану. Тапсырмалардың түрі: толық көлемді жауап алатын сұрақтармен 

тапсырмалар, құрылымды сұрақтармен тесттер. 

Білім мен біліктілікті бекіту. Үй жұмысы және оның маңыздылығы. 

Тапсырмалардың классификациясы. Жеке және топтық үй жұмыстары, проблемалық 

оқытуды ұйымдастыру. Проблемалық сабақтарды жоспарлау және өткізуге арналған 

талаптар. 

Тексеру сұрақтары мен тапсырмалардың игерілуін  үш түрлі деңгеймен тексерудің 

технологиясы: жеке индивидуальді және фронтальды түрде ауызша сұрау, жазбаша 

графикалық, тест түрінде. 

Географияны  оқытудың құралдары. Ауызша түсіндіру: оқу материалдарын іріктеу 

және әңгіменің  қолдану негізі, дауыстап оқу, түсіндіру. дәріс.  

Оқулық: мәтіндегі және мәтіннен тыс компоненттер  мен топтастыру, оқулықтағы 

әр түрлі тапсырмаларды іріктеу. 

Географиялық карта: студенттердің картографиялық бағдарламаға сай білімін 

тексеру үшін оған сараптама жасау, картаны білу оқу, түсінуді қамтамасыз ететін, оқу  

жұмыс тәсілдерін үйретудегі жаттығулар. 
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Көрнекіліктердің  тағы басқа түрлері және ТОҚ: география бойынша оқу  

құралдарының тізімімен таныстыру. ЖОО-ғы географияны оқытуға арналған 

бағдарламаға оқу құралдарының сай немесе сай еместігін тексеру.  

ТОҚ пайдаланып сабақты ұйымдастыру және өткізу. Құрал жабдықтарды  сабақ 

үстінде пайдаланудың  теориялық негізділігі. 

Сабақтың тақырыптық жоспары: сабақтың тақырыптық жоспарымен студенттерді 

таныстыру, тақырыптық жоспар жасауға студенттерді үйрету. Сабақтың тақырыптық 

жоспары: сабақтың мақсатын анықтауға арналған тапсырма (білім беру, тәрбие беру, 

дамытуға арналған)  оқу материалдарын және құралдарды іріктеудің әдістері, аталған 

іріктеулер тақырыптың мақсатын  орындайтындай  болуы тиіс, магистранттарды сабақтың 

жоспарлық – конспектісін құрастыруға  үйрету. Онда сабақтың құрылымдық элементтері, 

жаңа материалдың негізгі  бөлімдері және сабақ  үстіндегі  оқытушымен  студенттің  

жұмысы толық ескерілу қажет. 

Жалпы білім беретін, базалық және профильдік деңгейдегі жеке пәндерді оқыту 

технологиясы. 

Географияны оқытудағы инновациялық технология. 

Географиядағы зерттеу әрекетін оқытудың технологиясы. Зерттеу әрекеті негізінде 

оқыту.  

Географиядағы мәселелік оқыту технологиясы. Проблемалық оқытуды 

ұйымдастыру. Географияны оқыту әдістемесіндегі проблемалық оқыту сұрақтары. 

Проблемалық сабақтарды өткізу және жоспарлаудың негізгі талаптары. Географияның 

жеке курстарына арналған проблемалық сұрақтардың жүйелігі. Проблемалық жағдайлар, 

жағдайды өңдеу, проблеманы шешу жолдары, проблемасын шешу жайлары айқындалған 

түрлері, оған қорытынды жасау. 

Географиядағы ұжымдық шығармашылық тапсырмаларды өткізудің технологиясы. 

Білім алушының ұжымдағы ұйымдастырушылық қабылетін және творчестволық, зерттеу 

әрекеті жағдайын қалыптастыру.    

Географияны оқытудың ақпараттық технологиясы. Әртүрлі ақпараттық көздермен 

жұмыс істеу технологиясы.    

Географиядағы қашықтан оқыту технологиясы. Желі технологиясы мен ғаламторды 

қолдану білім берудегі интеллектуальдық және ұйымдастырушылық, өзіндік жүйе  

ретінде   

Географиядағы жобалау әдістері. Жаңа педагогикалық және ғылыми-зерттеу 

әрекеттерін белсенді игерумен ұштастыру және қолдану.   

Географияны оқытудағы мультимедиялық және интерактивті технология. 

Ғаламтордың ресурстық базасы. Компьютердің мультимедиялық мүмкіншіліктері және 

географияны оқытуда қолдану.  

Географияны оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық және ГАЖ технологиясы. 

Педагогикалық мәндеттерді тиімді шешуде АКТ қолдану. Интерактивті тақта. Сандық 

білім беру кеңістігі. Мультимедиялық кітапхана. Ғаламторлық-конференциялар, пікір-

талас және т.б. ұйымдастыру және өткізу. Географияны оқытудың геоақпараттық 

мүмкіншіліктері. Географиялық карталар, жергілікті жердің планын жасау.         

Жалпы білім беретін, базалық және профильдік деңгейдегі жеке пәндерді 

оқыту технологиясы. 

Жалпы білім беретін, базалық және профильдік деңгейдегі жеке пәндерді оқыту 

технологиясы. Берілген блок тапсырмалары оқытушының өзіндік таңдау құқымен 

қарастырылады.    

Аудиториядан тыс сабақтар. 

Аудиториядан тыс сабақ – географиядағы оқу тәрбиелік мәні бар  негізгі бөлімдердің 

бірі. Аудиториядан тыс сабақтың оқу-тәрбиелік мақсаттары.  
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Аудиториядан тыс жұмыстың негізгі формасының сипаттары: мазмұны, әр түрлі  

формадағы аудиториядан тыс жұмыстың жүргізудің әдістемесі. География курсының 

ерекшелігіне қарай, аудиториядан тыс жұмыстың ерекшіліктері. 

Экскурсия - географиядағы өлкетану, экология, политехникалық және экономикалық 

принциптерді оқытудың бір формасы. География ғылымын зерттеу әдістерімен 

студенттерді таныстыру. Студенттерді еңбекке тәрбиелеудегі экскурсияның рөлі. ЖОО 

бағдарламасындағы экскурсия жүйесі,  географияны  оқытудың мазмұнымен  

байланысы.Физикалық және экономикалық географияға арналған экскурсиялардың   түрі  

олардың мазмұнымен мақсаты. Экономикалық және әлеуметтік географияны оқытудағы 

өндірістік экскурсия, оның мақсаты мен мазмұны, студенттерге арналған практикалық 

тапсырмалар. Экскурсияны ұйымдастыру. Оқытушылармен студенттерді дайындау, 

экскурсияны өткізу, жинақталған материалдарды безендіру және олардың оқу 

процесіндегі пайдаланылуы. 

Оқу далалық және алыс кешенді практика. 

Дала және алыс кешенді практика. Практиканың мазмұны мен мақсаты. Практиканы 

өткізуді ұйымдастыру. 

Пәннің тәрбиелік – оқыту функциясы  

Пәннің тәрбиелік, оқыту және дамыту функциялары. Оның мазмұны мен маңызы. 

Студенттерді патриотизмге, гуманизмге және жауапкершілікке баулу. Тәрбиелік – оқыту 

үрдісіндегі этикалық, мәдени, экологиялық және т.б. аспектілер. 
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ТАБИҒИ-ТЕХНОГЕНДІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

 Антропосфера және техносфера туралы ілімнің негізі. Ландшафттану–

географиялық қабықтың құрамдас бөлігі бөлігі болып табылатын табиғи және табиғи-

антропогендік геожүйелер туралы ғылым. Жер туралы ғылымдағы ландшафттанудың 

алатын орны. Ландшафттанудың даму кезеңдері. Ландшафттанудың қалыптасуындағы 

В.В.Докучаев пен Л.С.Берг және тағы басқа ғылымдардың үлесі.  

Антропогендік географиялық жүйенінің құрылымдық ұйымдастырылуы.   

Анропогенез және  ландшафт. Антропогендік геожүйе туралы түсінік. Мәдени 

ландшафттың негізгі сапасы. Мәдени ландшафттың белгілері мен қалыптастыру мақсаты. 

http://www.rospedclub.ru/index.phtml/prPedNov
http://pandia.org/text/77/234/40030-3.php
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Ландшафт қызметі мен құрылымын оңтайландыру ұстанымдары. Антропогендік 

геожүйелердің тұрақтылығы. Табиғи ортаға антропогендік әрекетті бағалау. Метаболизм.   

 Табиғи-техникалық геожүйенің теориялық және әдіснамалық негізі. 

Техногенез және ландшафт. Геожүйе туралы туралы терминдер, анықтамалар, түсініктер 

(интергалды, табиғи-техникалық және т.б.). Табиғи- техникалық геожүйелердің жіктемесі 

-  қалалық, өндірістік, селитебті, көліктік, ауылшаруашылықты (орманшаруашылығы және 

мал шаруашылығы), орман шаруашылығы, табиғи-техногендік геожүйелердің 

рекреациялық түрлері. 

 Қалалық және селитебтік геожүйелер экологиясы. Қалалық табиғи-техникалық 

геожүйелер қасиеті. Шекаралы білім - ҚАЛА. Экополистер. Экологиялық проблемалар 

және оларды шешу жолдары. Зоналық-климатық факторлар есебі. Тұрмыстық және 

өндіріс орындарын экологиялық реконструкциялау.  

 Өндірістік геожүйелер экологиясы. Өндірістік орындар мен аумақтық-өндірістік 

кешендер. Экологиялық проблемалар және оншешу жолдары. Өндірістік және тұрмыстық 

қалдықтар. 

 Ауыл шаруашылық геожүйелер экологиясы. Қасиеті мен жіктемесі. 

Экологиялық мәселелер, табиғатты тиімді пайдаланудың тиімді - топырақ ресурстарын 

өнімділігін сақтау. Шөлейттену және эрозия. Жасыл революция. 

 Көлік экологиясы және көліктік геожүйе. Транспорттық магистральдар. Жол 

торабы және транспорт. Көліктің негізгі рөлі. Қалалар мен жолдар. Ауданаралық көліктің 

байланыстарды ұйымдастыру. Авто-, су-, темір жол көліктерінің маңызы. Экологиялық 

проблемалар құрылымы. Қолданудың оңтайландыру жолдары. 

 Орман шаруашылығы геожүйелер экологиясы. Қасиеті, жіктемесі.  Орман сая 

бақтары, Шалғындық сая бақтар, гидросая бақтар мен жаға жайлар, қаламаңы ормандары. 

Экологиялық проблемалары, тиімді пайдалану бағыты.  

Рекреациялық және ерекше қорғалатын геожүйе экологиясы. Рекреациялық 

және табиғат қорғау геожүйелерінің жіктемесі. Рекреациялық және ерекше қорғалатын 

геожүйелердің экологиялық мәселелері және оның шешу жолдары 
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ГЕОГРАФИЯДАҒЫ ҮЛГІЛЕУ ЖӘНЕ БОЛЖАМ ЖАСАУ 

 

Модель – географиялық зерттеу әдісі. 

Үлгілердің түрлері: логикалық, физикалық, математикалық, имитациялық үлгілер. 

Тюнен үлгісі. Сипаттаушы, түсіндіруші үлгілер. 

Географиядағы математикалық үлгілеудің мәні. 

Қазіргі заманғы географияның математикалануы. Математикалық-географиялық 

үлгілеудің кезеңдері 

Статистикалық-математикалық үлгілерді ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Рангтерге жіктеу әдістемесі. Матрицаны өңдеу. Жіктеу үлгілері. Географиялық 

деректер матрицасын жасау. 

Географиялық болжаудың түрлері. 

Географиялық болжаудың өзара байланысқан кезеңдері. Географиялық болжаудың 

жіктемесі. Болжамдарды аспектілік белгілері бойынша  жіктеу 

Қоршаған орта өзгерістерін болжау концепциялары. 

Географиялық ахуал концепциясы. Аумақ пен аумақтық ресурстар концепциясы. 

Аудандастыру міндеттеріне қатысты үлгілер. 

Елді мекендерді үлгілеу заңдылықтары. Елді мекендерді орналастыру схемасы. 

Елді мекендердің кеңістік орналасу үлгілері. Қалалар орналасуының мінсіз үлгілері. 

А. Леш, Лоури, Кристаллер, Дж.Кольба үлгілері 

Қалалардың құрылымдық үлгілері. Қалалардың зоналануы.  

Қала аумақтарының негізгі кеңістіктік үлгілері. Қалалардың фукционалды зоналары 

және олардың орналасу үлгілері. Қала халқы тығыздығын үлгілеу. 

Географиядағы торлық үлгілер.  

Елді мекендер иерархиясы. Ципф ережесі. Вебер үлгісі. Шеффленің гравитациялық 

үлгісі 

Өнеркәсіпті  орналастыру инерциясы және оның көшіп-қонуы. Тинберген 

үлгісі. 

Өнеркәсіпті орналастыру факторлары. Рикардоның салыстырмалы басымдылық 

заңы. Тинбергеннің өнеркәсіпті орналастыру үлгісі. 

Мультипликатор үлгісі. Инновациялар диффузиясы 

Р.Канның мультипликатор ұғымы. Мультипликатор үлгісі. Инновациялар 

диффузиясының кеңістікте таралу типтері. 

Ауыл шаруашылығының кеңістік үлгілері Ауыл шаруашылығы өндірісін 

құрылымдық тұрғыдан үлгілеу. Блок-сызбалар. Карталар. 

Ауыл шаруашылық әлеуетіне факторлық талдау  

Агроклиматтық карталар. Ауыр шаруашылығы дамуының факторларын үлгілеу. 

Ауыл шаруашылық жүйелердің үлгілері 

Табиғи жүйелерді үлгілеудің теориялық негіздері. 

Физикалық-географиялық зерттеулердегі үлгілеу міндеттері. Редукциялау және 

интеграция принциптері. Вербалды, графикалық,  матрицалық үлгілер. 

Физикалық географиядағы баланстық және иерархиялық үлгілер 

Корреляциялық талдау. Факторлық талдау. Баланстық үлгілер. Геожүйедегі 

иерархиялық байланыстарды үлгілеу. 

Табиғи факторларды бағалау мен болжаудың принциптері. 

Функциялық, даму, эволюция, апатты және қалпына келу сукцессиялары. Тренд – 

жалпы бағыт, тенденция. 
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