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ТҮСІНІК ХАТ 
 
«Бағалаудың өлшемдік технологиялары» пəні педагогикалық 

мамандықтағы студенттердің, əртүрлі  бағыттағы жəне мамандандырылған 
мектептің болашақ мұғалімі ретіндегі кəсіби дайындықтарын шыңдау 
мақсатында кіргізіледі.  

«Бағалаудың өлшемдік технологиялары» пəнінің мақсаты: «Бағалау», 
«Бағалау жүйесі», «Бағалау өлшемдері» ұғымдарымен таныстыру,  өзгерген 
білім беру  тұғырнамасының қалыптасуы, құзыреттілік тəсілге негізделген  
жаңа білім беру стандартының жасалуы,  оқушылардың оқу-танымдық 
құзыретін қалыптастыруға əсер ететін пəнаралық  жəне жүйелі сипатқа ие  
оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын іздеуге 
негіз болып отыр.  Критериалды бағалау технологиясының педагогикалық-
ұйымдастыру негіздерін анықтау; осы технологияның  практикалық жүзеге 
асу моделін жасау.   Білім берудің əдіснамалық қағидаларын ескере отырып, 
оқытудың нəтижесін  кретериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар  
ғылыми  жетістіктер негізінде үйрену, сонымен бірге, мектептегі білімнің 
сапасын көтеру үшін оқушылардың функциональдық сауаттылығын жəне 
əрбір оқушының оқу жетістігінің денгейлерін  қалыптастыру стратегиясын 
оқу.  

 
Пəннің міндеттері: 
- Бағалаудың өлшемдік технологиялары ғылыми негізін ашу; 
- Пəндік жəне метапəндік нəтижелерді бағалау өлшемдерін жоспарлау; 
- Білім беру жүйесінің талаптарына жауап беретін кретериалды бағалау 

жүйесін жасау; 
- Тұлғаның функциональдық сауатылығын қамтамасыз ететін,  түйінді 

құзыреттілікті қалыптастыратындай бағалау жəне өзін -өзі бағалау 
механизмін анықтау; 

- Оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеудің талаптарын 
анықтау. 

 
Пəнді оқу үдерісі  келесі кəсіби құзыреттерді дамыту мен қалыптастыруға 
бағытталған: 

 2.2.1  оқу-тəрбие үдерісін  модельдей алады жəне оқыту тəжірибесінде 
оны жүзеге асыруға дайын; 

2.2.3  психологиялық жəне педагогикалық зерттеулерде сапалық жəне 
сандық əдістерді қолдануға дайын; 

2.2.4  əртүрлі жастағы балалардың əрекеті, қарым-қатынасы, дамуының 
диагностикалық əдісін пайдалануға дайын; 

 2.2.6   балалардың əралуан əрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын; 
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 2.2.14 өзгермелі еңбек нарығына бейімделуі жəне белсенді де жауапты 
азамат болып қалыптасуы  үшін   нəтижеге жəне мобильділікке бағытталған 
білім алуға қабілетті. 

Пəндік құзыреттіліктер төмендегідей сипаттарға ие: 
2.3.7 - құбылыстар мен үдерістерді талдау үшін фундаменталды жəне 

қолданбалы математика, жалпы жəне теориялық химия мен биология туралы 
білімді қолдануға қабілетті; 

2.3.8 - ақпараттар беру жəне өңдеу, сақтау сонымен бірге практикалық 
есептерді шешу үшін математикалық аппаратты, программалау жəне замануи 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға қабілетті; 

2.3.9 - теориялық жəне тəжірибелік биология саласында аналитикалық 
жəне технологиялық шешімдерді жүзеге асыруға қабілетті; 

2.3.10 - байқаулар мен тəжірибелер нəтижелерін теориялық тұрғыдан 
талдау əдістерін жəне компьютерлік үлгілеу тəсілдерін игерген. 

 
 

 «Бағалаудың өлшемдік технологиялары»  пəнін оқыту негізінде студент: 
-мектептің заманауи талаптарын ескере отырып оқушылардың іс-

əрекетін кретериалды бағалау жүйесін; 
-«Назарбаев зияткерлік мектебі», «Дарын» жəне т.б. мамандандырылған 

мектептердегі жаратылыстану сабақтарында кретериалды бағалау 
технологияларын қолдануды біледі. 

-Оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып  оқушылардың 
оқу жетістіктеріне диагностика жүргізе алуы керек. 

-географиялық пəндер бойынша оқушыларды бағалаудың өлшемдік 
технологиясын меңгерген.   

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
№, 
р/с 

Бөлім атаулары Дəріс-
тер 

Зертх. 
сабақтар 

СОӨЖ СӨЖ Бар-
лығы 

1. Кіріспе. Білім 
беру сапасы 
туралы түсінік.  
Оқыту сапасын 
бақылауды 
ұйымдастырудың 
əдіснамасы 

4 4 7 7  22 

2.  Оқыту нəтижесін 
бағалаудың 
заманауи құралы   
 

4 4 11 11 30 

3. Оқушылардың 7 7 12 12 38 
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оқу жетістіктерін 
критериалды 
бағалау   

Барлығы 15 15 30 30 90 
 

 
                 1    Кіріспе. Білім беру сапасы туралы түсінік.   Оқыту сапасын 
бақылауды ұйымдастырудың əдіснамасы  

 
Оқудың сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі.  Білімалушылардың 

дайындығын  халықаралық зерттеу.  Халықаралық аспектегі Қазақстанның 
нəтижелері. Халықаралық білім кеңістігіндегі оқу нəтижелерін бағалау 
құралдарына жалпы сипаттама.  

Оқу нəтижелерін бағалауда заманауи  құралдарды қолданудағы 
Қазақстанның жетістіктері.  Қазақстандағы жəне шетелдердегі тестілеу 
жүйесінің дамуы.  Оқу нəтижелерін  бағалау жəне бақылау.  Бағалаудың 
шығу тарихы. Бағалаудың өлшемдері мен қызметі.  

 Бақылаудың əдістері мен формалары.  Оқу нəтижелерін бағалаудың 
негізгі өлшемдері.     

 
                 2 Оқыту нəтижесін бағалаудың заманауи құралы   
Тестілеудің психологиялық-педагогикалық  аспектілері.  Педагогикалық 

тест білім салаларын оқыту нəтижесін бағалаудың объективті тəсілі.  Тесттің 
түрлері.  Тест тапсырмаларының формалары.   Оқу жүйесіндегі рейтинг-
бақылау.  Оқудағы рейтинг технологиясының қызметі.  Оқудағы рейтингтік 
жүйенің құрылымдық элементтері мен ұстанымдары. Бақылаудың рейтингтік 
жүйесі.  Білім беру практикасында рейтингтік бақылау  жүйесін қолдану.  

  Портфолио - оқушылардың жеке жетістіктерін бекіту жəне жинақтау.  
Портфолионың міндеттері мен қызметіне, мақсатына сипаттама. Оқушының 
білім рейтингісіндегі  портфолионың үлесі.    Портфолио мен жұмыс істеу 
реті.  

  
 
                        3   Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау   
         Бағалау үдерісінің мақсаты. Оқу үшін бағалау. Оқытуды жоспарлауда 
ОүБ əдістемесін пайдалану. Сабақта ОүБ əдістемесін пайдалану.  
Қалыптастырушы жəне  жиынтық бағалау. Олардың айырмашылығы. 
Рубрика.  Критерий. Дескриптор. «Қолмен белгі беру» əдісі. «20 секунд» 
əдісі. Бағдаршам. Бір минуттық эссе. Формативті тест. Күнделікті өзін-өзі 
бағалау журналы. Ішкі жəне сыртқы шеңбер. Бір сөйлемде барлығын айтып 
беру. Жазбаша түсініктеме (жазбаша кері байланыс). Сөздік бағалау  (ауызша 
кері байланыс). Өзін-өзі бағалау. Екі жұлдыз жəне тілек (бірін-бірі бағалау). 
Топпен бірге жұмыс кезінде оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау. 
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Топтық жұмысты бағалаудың   бағыттары. Топтық жұмыс орындағанда жеке 
оқушының қабілетін бағалау. Топтық жұмыс барысында өзін-өзі бағалауы. 
Керi байланыс. 

      
Семинар  сабақ тақырыптарының тізімі (шамамен алынған) 

1. Білім жетістіктерін Халықаралық бағалау. 
2.  Оқу нəтижесін бағалау құралдарын пайдалану. 
3. Географияның оқу сапасын бақылауды ұйымдастыру жəне формалары 

мен түрлері.  
4. География пəні  бойынша  қазіргі білім беру үрдісінде  оқу жетісіктері 

сапасын бағалау əдістері мен əдіснамасы. 
5. Сабақтағы оқу жетістіктерді бағалаудағы психологиялық-

педагогикалық тəсілдер.  
6.  Оқу нəтижесін бағалаудың шынайы тəсілі педагогикалық тест. 
7.  Оқу нəтижесін бағалаудың ретингтік жүйесі. 
8. Портфолио-оқу жетістіктерін  жинақтап бағалау. 
9.  Мемлекеттік аттестатауды жүргізу үшін бақылау-өлшеу 

материалдарының мазмұны. 
10. В. П. Беспальконың оқудағы өлшемдік-бағыттаушы технологиясы. 
11.  Сабақтағы оқушылардың жетістіктерін өлшемдік бағалау 

технологиясы бойынша американдық психологтар Дж. Керолл мен  и Б. 
Блумның жұмыстары.  

12.  Негізгі мектепте  бағалаудың өлшемдік технологиясын қолданып 
өткізген сабақ жоспарын жасау. 

13.   Орта мектепте  бағалаудың өлшемдік технологиясын қолданып 
өткізген сабақ жоспарын жасау. 

14. Пəн бойынша портфолионы талқылау жəне талдау.  
 

СОӨЖ (шамамен алынған) 
1.  «Білім жетістіктерін Халықаралық бағалау» тақырыбы бойынша 

презентация жəне баяндаманы талқылау. 
2.  «Оқу нəтижесін бағалау құралдарын қолдану» тақырыбы 

бойынша презентация жəне баяндаманы талқылау. 
3. Білімді  бағалауға арналған тапсырмаларды құрастыру 
4. Білімді ағымды жəне мерзімді  бақылау үшін тапсырмадар 

құрастыру. Топта сауалнама жүргізу. Жұмыстың нəтижесін талқылау. 
5. Оқушылардың жауабын бағалаудағы қиын  жағдаяттарды шешу 

жəне моделдеу. Рөлдік ойындар. 
6. «Тест оқудың нəтижесін бағалаудың ақиқат тəсілі» тақырыбын 

презентациялау жəне  талқылау. Педагогикалық тестің құрылымы. Топта тест 
жүргізу.  

7.  Мектептегі биология (география, химия, тарих) бөлімдері 
бойынша диагностикалық карта құрастыру.  Жұмыстың нəтижесін талқылау. 
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8. Портфолио қалыптастырудың негізгі бағыттарын анықтау. 
Жұмыстың нəтижесін талқылау.  

9. БҰТ жүргізу үшін тесттер дайындау. Мектеп бітірушілер үшін 
жасалған  тапсырмалар құрылымын талқылау.  

10. «Американдық  психологтар Дж. Керолл жəне  и Б.Блум» 
жұмыстары, жəне «В.П.Беспалько  тəжірибелерін ендіру» тақырыптары 
бойынша кейс құрастыру. 

 
СӨЖ (шамамен алынған) 

1. «Критериалды  бағалау туралы ұғым» тақырыбына реферат жазу. 
2. «Критериалды бағалау  технологиясы» тақырыбына презентация құру. 
3.  «Критериалды бағалау  технологиясын пайдаланудағы оқушының 

рөлі»  тақырыбына презентация құру. 
4. «Критериалды бағалау  технологиясы» тақырыбына кейс дайындау. 
5. «Мектепке критериалды бағалау  технологиясын» ендірудің қиындығы 

тақырыбына» кейс дайындау. 
6. Жалпы білім беретін  мектепке критериалды бағалау  технологиясын  

ендіру алгоритмін жасау. 
7. Сабаққа критериалды бағалауды ендіру бойынша «Назарбаев 

зияткерлік мектебінің» тəжірибесін зерттеу. 
8. Білімалушылардың критериалды бағалау жүйесін жасау бойынша 

отандық ғалымдардың тəжірибесін зерттеу. 
9. Географиялық эссе жазу 
10.Білім беру жүйесіндегі  мұғалім мен оқушының  портретін құру. 

 
Ұсынылған əдебиет тізімі 

 
Негізгі əдебиет: 

1. Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 7 
декабря 2010 года № 1118.  

2. Назарбаев Интеллектуальные школы «Новые подходы к оцениванию 
учебных достижений» //Электронный ресурс. – Режим 
доступа:obuchenie.sadu-kz.com›?news=153. 

3. Темпл Ч., Стилл Дж., Мередит К. Сыни ойлауды дамыту əдістері. 
«Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы үшін əзірленген №2 
оқу құралы. - Алматы, 1998. – 72 б. 

4.  Блум Б., Леонтьев А.Н. Бірлескен оқу.  «Сыни ойлауды оқу мен жазу 
арқылы дамыту» жобасы үшін əзірленген V- құрал. - Алматы, 1998. – 78 б. 

5.  Мередит К., Темпл Ч., Стилл Дж. Сабақтарды жоспарлау жəне бағалау. 
«Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы үшін əзірленген VІ- 
құрал. - Алматы, 1998. – 55 б. 

6. С.И.Заир-Бек, И.В. Муштавинская. Развитие критического 
мышления на уроке - М.: Просвещение 2004г.- 174 стр.  
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Қосымша əдебиет: 
1. Психология педагогической оценки  //Электронный ресурс. – Режим 

доступа: knowledge.allbest.ru. 
2. НовиковА.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: Синтег, 2007. – 668 

с.//Электронный ресурс. – Режим доступа:mtas.ru›uploads/methodology.htm. 
3. Красноборова А. А.  Критериальное оценивание как технология 

формирования учебно-познавательной компетентности учащихся // Автореф. 
… канд. дисс  Нижний Новгород – 2010. – 140 с.  

4.Международная система оценивания знаний /on 28 September 
2011 //Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://ru.wikipedia.org/w/. 

7. Система_оценивания_знаний: качества освоения образовательных 
программ учащимся, важнейший элемент образовательного процесса 
//Электронный ресурс. – Режим доступа: wiki/ru.wikipedia.org›wiki.  

8. Смирнова Л.Л. Рейтинговая система оценивания знаний /on 
28 September 2011//Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/w/.  

9. Система оценивания знаний: Дэн Пинк об удивительной науке 
мотивации //Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/w/.  

10. Р.Х. Шакирова, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. Оценивание учебных 
достижений учащихся. Методическое руководство. – Б.: Билим, 2012. - 80с.                                    

11. Прутченков А.С., Новикова Т.Г. Ролевая игра «Портфолио, или 
папка личных достижений ученика».// Методист//Электронный ресурс. – 
Режим доступа:  beslan6.mwport.ru›. 

12. Великанова А.В. и др. Технология развития критического мышления 
через чтение и письмо. Дебаты. Портфолио. \Серия «Компетентностно-
ориентированный подход  к образованию: образовательные технологии». 
Вып.2. – Самара, изд-во Профи, 2002. - 92с.  
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Пояснительная записка 
 

 «Профессиональный русский язык» является одним из важнейших 
курсов в университетской системе географического образования. В связи с 
введением трехъязычного обучения студентов профессиональная подготовка 
географа включает в себя овладение основами географических дисциплин, 
пространственный анализ физико-географических, экономических 
закономерностей. История формирования планеты Земля и её 
географической оболочки. Закономерности развития и размещения населения  
 
и хозяйства мира. Экономико-географическое описание различных регионов, 
факторы размещения отраслей хозяйства отдельных стран  и регионов  на 
русском языке. 
 «Профессиональный русский язык» позволяет ознакомиться с физико-
географическими, экономико-географическими категориально-понятийным 
аппаратом, необходимым в дальнейшем развитии и усовершенствовании 
языковой подготовки к речевой деятельности в собственно-
профессиональной коммуникации. 
 В центре географической науки находятся проблемы взаимодействия 
природы и общества, их пространственные  взаимозависимости между 
географической средой и производством, природными условиями,  
ресурсами страны и регионов, населением,  системой расселения и 
трудовыми ресурсами. 
 Овладение комплексными знаниями географии и формирование 
профессиональной компетенции на русском языке.   
 Эти задачи определяют цели и формы подготовки будущих 
специалистов географов. 
 В процессе обучения профессионального русского языка, студенты- 
географы получают необходимую подготовку для ориентации в текстах на 
русском языке, монологические высказывания профессионального 
содержания географических материалов на русском языке. 
В программе особое внимание уделяется топонимике, этимологии названий 
различных орографических, гидрографических и других географических 
объектов.   
 «Профессиональный русский язык» отражает развитие географической 
науки в контексте с лингвистическим развитием терминологии и 
фразеологии географии. 

Цель данной программы – усовершенствовать языковую подготовку 
речевой деятельности в учебной, профессиональной коммуникации и 
формирование комплекса  знаний о географии.   
 Основными задачами курса являются: 
- профессиональная  языковая  подготовка к речевой деятельности студентов.  
- дать комплексное содержание курса географических дисциплин,  
расширить понятийно-терминологический аппарат на  русском языке;  
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- показать связь профессионального русского языка с дисциплинами 
детерминированных в развитии географической науки 
-  
 В результате изучения данного курса студенты должны: 
- овладеть основными терминами и понятиями географической науки на 
русском языке; 
- уметь выделять ключевые проблемы развития географической науки в 
указанный период в  специальной литературе на русском языке; 
- на основе овладения курса «Профессиональный русский  язык» студент 
должен уметь высказывать свои суждения о взаимодействии природы и 
общества, физических и экономических законов в географии на русском 
языке. 

Тематический план дисциплины 
 Тематический план дисциплины 
 Введение в географию   
1 География как наука. Содержание термина "география" 

(происхождение и определение). 
 Раздел I . Землеведение 
2 Литосфера, Гидросфера. 
3 Атмосфера, Биосфера. 
 Раздел  I I . Геология и Геоморфология 
4 Строение Земли. Гипотезы движения Земной коры. 
5 Рельеф Земной поверхности. 
 Раздел I I I . Физическая география 
6 Великие географические открытия 
7 Материки.  
8 Океаны. 
9 Топонимика и топонимы. География туризма.  

 Раздел IV. Экономическая, и социальная  география  
10 География население мира. Структура, состав населения. 
11 География природных ресурсов мира. 
11 География отраслей мирового хозяйства. 
12 Экономико-географическая характеристика стран мира. 

 Компетенции:  
 Изучение курса «Профессиональный русский язык»  формирует у 
студентов базовый комплекс географических знаний, позволяющий им 
усвоить специфику функционирования и развития географического процесса 
и географической мысли на профессиональном русском языке. Также 
способствует формированию следующих компетенций:   

- Общекультурные компетенции характеризуются тем, что выпускник: 
последовательно и грамотно формулирует и высказывает свои мысли на 
русском языке, владеет навыками устной и письменной речи на русском 
языке для работы с научными текстами и публичных выступлений; 
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использует знания русского языка для общения и понимания специальных 
текстов; использует основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации по географии; владеет навыками работы 
с компьютером, в том числе в глобальных компьютерных сетях на русском 
языке; способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении социальных 
взаимодействий; 

-   Профессиональные компетенции характеризуются тем, что 
выпускник: способен использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, а также образовательных программ для обучающихся  
разных уровней образования; владеет способами организации 
профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной структуры общества, а также  
закономерности и принципы национального воспитания; способен 
участвовать  в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных задач; способен на обучение, 
ориентированное на результат  и  мобильность которые  помогут 
обучающимся развивать компетенции   необходимые   им  для адаптирования  
к  меняющемуся рынку труда, и которые позволят им  стать   активными    и 
ответственными  гражданами . 

- Предметные компетенции характеризуются тем, что 
выпускник: знает концептуальные и теоретические основы географии и ее 
смежных (экология, туризм, основы экономики, т.д.) дисциплин, их место в 
общей системе наук и ценностей, историю развития и современное 
состояние; способен применять знание теоретических и 

исследовательских основ географии и ее смежных (экология, туризм, 

основы экономики, т.д.) дисциплин, их технологии обучения, владеет 

методами формирования предметных умений и навыков школьников, 

владеет приемами формирования  интереса к географии и 

использования  знаний в области географии и ее смежных дисциплин в 

повседневной жизни; способен реализовывать практические и 
технологические решения в области физической и социально-экономической 
географии, а также использовать физико-географический и экономико-
географический методы исследования, программирование и современные 
информационно-коммуникационные технологии для решения практических 
задач получения, хранения, обработки и передачи информации на русском 
языке;  

 Пререквизиты:   
 Изучению курса «Профессиональный русский язык» предшествуют 
дисциплины: «Русский язык», «Общее землеведение»,  «Картография с 
основами топографии», «Геология с основами геоморфологии», 
«Естествознание» и отдельные курсы по физико-географическим и 
экономико-географическим циклам. 
 Постреквизиты:  
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 «Физическая география материков и океанов», «Экономическая и 
социальная география мира», «География современного мира» и другие 
отраслевые курсы географии и смежные дисциплины (туризм, экология, 
основы экономики, т.д.) 

Содержание дисциплины 
 
 Введение в географию 
 1. Содержание термина " география"  (происхождение и 
определение). География - одна из древнейших наук, научное объяснение 
географических явлений принадлежат древнегреческим философам.  
Современная физическая география включает общее землеведение, 
ландшафтоведение, геоморфологию, климатологию, гидрологию суши, 
океанологию, гляциологию, биогеографию. Физическая география  
систематизирует представление о разнообразии природы, географической 
оболочки  Земли (литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы) и 
выявляет взаимосвязь между различными природными явлениями.  
 К общественным географическим наукам относят экономическую, 
социальную, политическую географию, географию населения, культуры и 
другие. 
  
 Раздел  I .  Обшее землеведение 
 2. Географическая оболочка. Литосфера, Гидросфера 
 Современное понятие о географической оболочке. Литосфера твердая 
оболочка Земли. Строение и состав литосферы.  
Гидросфера — совокупность всех водных запасов Земли. Большая часть 
воды сосредоточена в океане, значительно меньше в континентальной речной 
сети и подземных водах. Запасы воды  в атмосфере, в виде облаков и 
водяного пара,  в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова, и в 
вечной мерзлоте. 
 3. Атмосфера, Биосфера.  
 Состав и строение атмосферы. Влажность, атмосферное давление. 
Циркуляция атмосферы.  
 Биосфера - как совокупность частей земных оболочек (лито-, гидро- и 
атмосфера), заселение живыми организмами, история развития 
географической оболочки.  
 
 Раздел  I I .  Геология и Геоморфология 
 4. Строение Земли.  Гипотезы движения Земной коры. 
 Земля как космическое тело. Физические параметры Земли: форма, 
размеры, масса, плотность. Геосферы  Земли. Земная кора, мантия, ядро.  
Типы земной коры: континентальный и океанический. Структурные 
элементы земной коры.  Вещественный состав земной коры. 
Горные породы, комплексы горных пород, структурные элементы земной 
коры.  Эволюция земной коры. 
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 5. Рельеф земной поверхности. 
 Рельеф, формы и формирование рельефа. Горы, возвышенности, 
равнины, впадины. Изменение поверхности Земли. Эндогенные процессы 
тектонические движения, землетрясение и их причины. Цунами,  
сейсмический активные зоны. Интрузивный и эффузивный магматизм.  
Вулканизм, типы вулканов. Древние  вулканы, молодые вулканы. 
Экзогенные  процессы. Выветривание горных пород и минералов.  
 
 Раздел I I I . Физическая география 
 6.  Великие географические открытия и их описание. 
 Великие географические открытия   XV - XVII веков.  
Географические открытие новых земель, морские путешествия в Африку, 
Америку, Азию и Океанию. Поиск новых торговых партнеров и источников 
товаров. Путешествие Христофора Колумба.  
 Путешествие португальской экспедиции под руководством Васко да 
Гамы, которая достигла Индии. Кругосветное путешествие Фернана 
Магеллана. Великие географические открытия способствовали переходу от 
средневековья к Новому времени, вместе с эпохой Возрождения и подъёмом 
европейских национальных государств. Продвижение европейцев в новые 
земли. 
 7.  Материки.  
 Огромные участки суши, расположенные среди Океана – материки.   

Евразия материк он состоит из двух частей света: Европы и Азии, 
омывается водами четырёх океанов. Евразия — величайший материк на 
Земле. Она занимает 1/3 всей суши. Разнообразие природно –климатических, 
ресурсных условий материка.  

Африка второй по величине и самый жаркий материк земного шара на 
нем расположена величайшая в мире пустыня Сахара. Большая часть 
материка расположена в Северном полушарии. В основе Африки лежит 
древняя платформа, поэтому на материке преобладают равнины. Африка 
богата полезными ископаемыми. 
 Слово «Америка» в названии этого континента впервые применил 
Мартин Вальдземюллер, нанеся на свою карту латинский вариант имени 
Америго Веспуччи, 
 Северная Америка (англ. North America, фр. Amérique du Nord, исп. 
América del Norte ) расположенный на севере Западного полушария Земли. 
Климат, рельеф, реки, озёра, природные зоны. 
 Ю́жная Аме́рика (исп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, англ. 
South America)  расположенный в Западном и Южном полушариях Земли.  
Река Амазонка, горы Анды, климатические пояса и ландшафты. 
 Антарктида Открытие и исследование материка. История покорение 
Южного полюса. Особенности природы. 
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 Австралия. Австра́лия (от лат. australis — «южный») — континент, 
расположенный в  Восточном и Южном полушариях Земли. История 
открытия. Пустыни, реки Австралии. Австралия и Океания. 
 8. Мировой океан. 
 Состав. Физико-географическая характеристика океанов. Моря  
проливы и заливы.   Ресурсы океана. 
 
 9. Топонимика и топонимы, География туризма. Понятие о 
топонимах в топонимике. Теоретические основы топонимики. Основные 
группы географических названий. Факторы формирования топонимических 
систем. Топонимия частей света.   
 Географическая терминология и топонимика. Народные 
географические термины, как основа для топонимов. Место орографической, 
гидрографической и ландшафтной терминологии в формировании 
топонимии Казахстана. 
 Туризм, как отрасль экономики. Географические аспекты современного 
туризма. Соотношение понятий «туризм», «отдых» и «рекреация». 
 Различные виды туризма и их значение для восстановления сил и 
здоровья людей.  Рекреационные ресурсы.  
 
 Раздел IV  Экономическая  и социальная  география  
 10. География население мира.   
 История формирования народов, структура населения, расовый, 
этнический, языковый состав населения мира, демографические показатели 
населения. Население и расселение.  
 11. География природных ресурсов и отраслей мирового хозяйства. 
 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и отрасли 
мировой экономики. Размещение производительных сил, структура 
хозяйственного комплекса, организация хозяйства. Пространственные 
взаимозависимости географической среды и производства. Природные 
условия и ресурсы стран, население, хозяйство.               
 12. Экономико – географическая характеристика  стран мира.  
 Экономическая и социальная география изучает  географию населения, 
инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и.т.д. 
Понятие «территория» и «территориальная общность». Экономико - 
географическое положение отдельных стран. Природно-ресурсный, трудовой 
и  техногенный  потенциал страны.   
 

Примерный перечень тем СРСП: 
 

№ Наименование  тем и содержание заданий для СРСП 

Тема 1 Универсальные термины и понятия географической науки. 
Тема 2 Термины и понятия по теме «Географическая оболочка» 



20 

 

Тема 3 Понятия и фразеологии по теме «Строение Земли.  Гипотезы 
движения Земной коры» 

Тема 4 Категориально-понятийный аппарат  
 Рельеф. Изменение Земной поверхности  

Тема 5 Специальные понятия и дефиниции по теме «Великие 
географические открытия их описание » 

Тема 6 Понятия и фразеологии по теме « Материки » 
Тема 7 Термины и понятия по теме «Топонимия  физико-

географических объектов Северной  Америки» 
Тема 8 Дефиниции по теме «Мировой океан» 
Тема 9 Топонимия населённых объектов, столицы, городов, сёл в 

Казахстане. 
Тема 10 Термины и понятия по теме «Топонимия и география туризма   

Казахстана» 
Тема 11 История формирования народов и языков. 
Тема 12 Понятия и фразеологии по теме «География отраслей хозяйства» 
Тема 13 Понятия и фразеологии по теме «Сельское  хозяйство» 
Тема 14 Универсальные термины и понятия по социально-

экономическим  объектам  регионов   стран.  
Тема 15 Научный стиль в географии  – монографии, диссертаций, статьи  

научные журналы.  
 

Примерный перечень тем СРС: 
 

№ Наименование тем 
Тема 1 Термин  "география" (происхождение и определение) 
Тема 2 Научно-учебный стиль. Чтение учебника, учебных пособий,  

предназначенных для студентов по теме «Географическая 
оболочка Земли» 

Тема 3 Чтение  и описание текста  по выбору темы 
«Атмосфера», «Биосфера», «Литосфера», «Гидросфера». 

Тема 4 Составление  конспекта по теме «Движения  литосферных  плит» 
Тема 5 «Модель строения Земли» письменная характеристика.  
Тема 6 Глоссарий «Землетрясение», «Вулкан», «Цунами» 
Тема 7 Подготовка и написание реферата на тему «Материки и части 

света» 
Тема 8 Сочинение на тему «Материки Северного полушария» 
Тема 9 Чтение и перессказ географических текстов по теме «Материки 

Южного полушария» 
Тема 10 Описание и изложение географических текстов по теме «Мировой 

Океан»» 
Тема 11 Комментарии к научным докладам по теме «География население 

мира их демографические прогнозы» 
Тема 12 Подготовка и написание сочинения на тему «Работа выдающиеся 
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ученые географы, деятели науки Республики Казахстан» 
Тема 13 Чтение и изложение текста на тему «Приодно-ресурсный 

потенциал мирового хозяйства и отрасли мировой экономики» 
Тема 14 Комментарии к программе «Стратегия развития экономики 

Республики Казахстан » 
Тема 15 Подготовка к презентации «Экономико – географическая 

характеристика страны» (по выбору студента) 
 

Список рекомендуемой литературы: 
 

Основная литература 
1. Абдрахманов С., Базарбаев К., Медеу А. Русско-казахский словарь 

географических терминов. -  Алматы, © Издательство «Мектеп», 2011г.   
2. Бейсенова Ə.С., Каймулдинова К.Д. Жер туралы ғылымдардың қазақша-

орысша-ағылшынша терминологиялық сөздігін жасаудың мəселелері. - 
Алматы, 2010, -92 с.  

3. Максаковский В.П. Географические культуры: учебное пособие для 
студентов ВУЗов. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

4. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. - М. Мысль, 
1984 г. 

5. Рябушкина С. Морфология современного русского языка: практикум. - 
Москва. Издательство: Флинта. 2009 г. 

6. Савцова Т.М. «Общее землеведение» М. Издательский центр «Академия», 
2013г.- 416 с.  

7. Под редакцией Ласточкина А.Н. и др.; Геоморфология А. Н. 2-е изд., 
перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. - 464 с.  

8. Власова Т.В «Физическая география материков» (с прилегающими частями 
океанов) 1,2 часть. Издательство: Просвещение, 2006 - 269с.  

9. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран: учебник для студ. высш. пед.учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448 с.  

10. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. . 
6-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. - 528 с   

11. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн.1 4-е изд., испр. и 
доп. - М.: Дрофа, 2012 - 495 с.  

12. Томас Э. Шерер и др. Страны мира /пер. с англ. яз. А.Г. Зарубиной. – М.: 
Астрель, 2010. – 351 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Социально-экономическая география зарубежного мира /Под ред. В.В. 
Вольского. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

2. Родионова И.А. Экономическая и социальная география отдельных 
зарубежных стран. - М., Наука. 2004. 
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3. Экономическая и социальная и политическая география мира-регионы и 
страны (под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина). - М., Гардарики, 2002, - 928 
стр. 

4. Т.В.Власова, М.А.Аршинова, Т.А.Ковалева.  Физическая география 
материков и океанов: Учеб. особие для студентов высш.пед.учеб.заведений 
/ М:Издательский центр  Академия, 2005.  - 640 с. 

5. Савцова Т.М. Общее землеведение. - М., АКАДЕМИЯ. - 2007г. 
6. Увалиев Т.О., Утеева Г.А. География Алматинской области. - Алматы, 
Обл.ИУУ, 2001. - 279 с. 
 

Справочная литература 
1. Большая географическая энциклопедия страны мира. - М. Изд. «ОЛМА-

ПРЕСС». 2006г. 
2. Большой словарь иностранных слов.- М. ЗАО «Центрполиграф». 2007 г.  
3. С.Т.Суюмбаева. Справочное пособие по экономической и социальной 

географии. - Алматы. 2010 г. 
4. Географический энциклопедический словарь. - М., 1986г. 
5. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. - М. Изд. 

«Педагогика». 1987 г. 
6. Географиялық қазақша – орысша сөздік. -  Алматы, 2007г. 
7. Абдиманапов Б.Ш. Словарь-справочник географических понятий и 
терминов. - Алматы: Изд. «TE Color»,  2010. - 230 с.  
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Алғы сөз 
 

1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 

Джусупова Д.Б.  – профессор Абай  атындағы ҚазҰПУ 
Қарагойшиева Д.А. - ф.ғ.к., PhD əл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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1.  Разработана  и   внесена  УМО  по группе специальностей 
«Образование»  РУМС МОН  РК  при  КазНПУ  имени Абая     
 
 
2. Утверждена и  введена в  действие  приказом Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
 
 
3. Типовая учебная программа разработана в соответствии с 
государственным общеобязательным стандартом образования РК 2016 
года (Типовой учебный план, утвержденный протоколом № 2 заседания 
РУМС МОН РК от 30.06.2016 г.) 
 
 
4.  Рецензенты     

Джусупова Д.Б.  – профессор КазНПУ имени Абая 
Карагойшиева Д.А. - к.ф.н., PhD КазНУ им. аль-Фараби 
 
 

5.РАССМОТРЕНА на заседании Республиканского Учебно-
методического Совета от  30.06.2016 года.  Протокол № 2 
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Introduction 
 
 

1. THE CURRICULUM DESIGNED AND RECOMMENDED by education 
and methodical union of the group of specialties “Education”  REMB of MES RK 
within Abay Kazakh National Pedagogical University  
 
 

2. APPROVED AND LAUNCHED by The Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan 
 
 
3. The Curriculum was designed in accordance with The Government 
Compulsory Standard of Education of Kazakhstan of 2016 (Model Curriculum, 
approved by minute of the  meeting REMB of MES RK of 30/06/2016)  
 
 
4. Peer-reviews 

Dzhusupova D.B.  - Professor of department "Geography and Ecology of 
Kazakhstan" of the Kazakh National Pedagogical University named after 
Abai; 
Karagoishiyeva D.A. - Philology PhD holder, head of the department of 
foreign philology and translation studies, Al-Farabi Kazakh National 
University. 

 
 
5. REVIEWED in the meeting of Republic Education Board’s Section 
Education on 30 June 2016. Minute №2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
All rights reserved. These curricula or parts thereof may not be reproduced in any form, stored in any retrieval 
system, or transmitted in any form by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—
without prior written permission of the education and methodical union of the group of specialties “Education”  
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Түсінік хат 
 

«Кəсіби-бағытталған шетел тілі» курсы – қазіргі кездегі  кез-келген 
сала бойынша мамандарды, соның ішінде болашақ география мұғалімдерін 
кəсіби жағынан даярлаудағы ең негізгі компоненттердің бірі болып саналады. 

Курстың кəсіби-бағытталған мазмұны педагог мамандардың жан-
жақты жəне кəсіби-танымдық жағынан дамуына мүмкіндік туғызады.Осы 
аталған пəн үздіксіз білім беру жүйесіндегі ең маңызды пəндердің бірі бола 
отырып, базалық шетел тілі курсын жалғастыруға жəне шетел тілін 
қолданатын, шетел тілінде сөйлейтін мамандардың өздік жұмыстарды 
орындауына мүмкіндік береді. 

Кəсіби-бағытталған шетел тілі курсын игеруде студенттер жан-жақты 
білім мен кəсіби құзыреттілігін дамыта отырып, кəсіби тіл дамытуда, кəсіби 
педагогикалық іс-əрекетінде тіл игерудің жоғары деңгейіне жетіп, жоғарғы 
оқу орнының шетел тілінің курсын  тəмəмдай алады. 

Осындай жоғарғы деңгейге жету - сөйлесу мəнері мен тілді жан-жақты 
дамытудың негізгі теориялық талаптарына сəйкес келетіндігін дəлелдейді. 
Тілді игеру - болашақ география мамандарының кəсіби құзіреттілігін 
тереңдетуге, дүниетанымдық көзқарастарын дамытуға, өздігінше жаңаша 
ойлауға, жаңа заман талабына сай жоғары білімді маман болуға жетелейді. 

«Кəсіби-бағытталған шетел тілі» пəні 5В011600 – География 
мамандығының кəсіби  білім беру бағдарламаларындағы пəнаралық 
байланыстарды жүйелеуде маңызды рөл атқарады. Осы мамандықтың 
«Білім» тобындағы болашақ мамандардың біртұтас дүниетанымдық 
көзқарасын, білімі мен іскерлік дағдысын қалыптастыратын «Шет тілі», 
«Елтану», «Жалпы жертану», «Материктер мен мұхиттардың физикалық 
географиясы», «Дүниежүзінің экономикалық жəне əлеуметтік географиясы», 
«Қазақстанның физикалық географиясы», «Қазақстанның экономикалық 
жəне əлеуметтік географиясы» сияқты базалық пəндерден алған білімдерін 
шет тілі арқылы алған материалдарымен тереңдетіп толықтырады. 

 
Пояснительная записка 

 
 Курс «Профессионально-ориентированный  иностранный язык» 
является важнейшим компонентом профессиональной подготовки 
современного специалиста любого профиля, в том числе и будущих учителей 
географии. 
 Профессионально-ориентированный характер данного курса 
определяется в первую очередь коммуникативными и профессионально-
познавательными потребностями специалиста педагогического профиля. В 
этом контексте указанная дисциплина представляет собой одно из 
необходимых звеньев системы непрерывного образования и как таковая, она 
продолжает курс базового  иностранного языка и обеспечивает подготовку к 
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дальнейшей самостоятельной работе как по специальности, требующей 
применения иностранного языка, так и по иностранному языку. 
 Овладение  курсом профессионально-ориентированного иностранного 
языка рассматривается как приобретение студентом высокой 
коммуникативной и профессиональной компетенции, уровень которой 
позволяет пользоваться языком практически в профессиональных ситуациях 
общения, в профессиональной педагогической деятельности, в чем 
проявляется законченный характер вузовского курса иностранного языка. 
 Приобретение такого уровня компетенции осуществляется в 
соответствии с основными положениями теории речевой деятельности и 
коммуникации. Языковый материал рассматривается как средство 
углубления профессиональной компетенции будущего учителя географии, 
развития его мировоззрения, способности самостоятельного креативного 
мышления и, в конечном итоге, подготовки конкурентно-способного 
специалиста. 
 Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
имеет важное  значение  для систематизации  междисциплинарных связей  
профессиональной образовательной  программы по специальности  5В011600 
– География в группе специальностей «Образование» и формирования 
целостного мировоззрения будущего педагога и через языковый материал 
обобщает и углубляет полученные базовые знания по таким предметам как 
«Иностранный язык», «Страноведение», «Общее землеведение», 
«Физическая  география материков и океанов», «Экономическая и 
социальная география мира», «Физическая география Казахстана», 
«Экономическая и социальная Казахстана», которые формируют базовый 
комплекс умений и навыков будущего специалиста. 
 

Explanatory memorandum 
 

The discipline «Professionally-oriented foreign language» is an essential 
component of training modern specialists in every field, including the future 
teachers of geography. 

Professionally-oriented  nature of this discipline is primarily determined by 
the communicative and cognitive needs of  specialist of  pedagogical profile. In 
this context, the discipline is one of the essential components of the system of 
continuing education and as such, it continues to offer basic language and provides 
preparation for further independent work on the specialty that requires the use of a 
foreign language. 

Mastering of the professionally-oriented  language  is seen as an acquisition 
by higher school student of communicative and professional competence,  that can 
be used in professional communicative situations in a professional educational 
activities, and proves  conclusive character of  university foreign language 
discipline. 
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The acquisition of such a level of competence  achievedin accordance with 
the provisions of the basic theory of speech and communication. Language 
material is considered as a means of future geography teachers professional 
competence deepening ,and developing of his world, and ability of independent 
creative thinking and, ultimately, of preparing  a competitive specialist. 

«Professionally-oriented foreign language» discipline is important for 
organizing  interdisciplinary relations of professional training program in the 
specialty 5В011600 -  Geography  in the «Education» group of  specialties and in  
the formation of a holistic outlook of the future teacher .Language material 
summarizes and deepens the production of knowledge in the following subjects  
«Foreign language», «Countries studying», «General Geography», «Physical 
geography of continents and oceans»,  «The economic and  social geography of the 
world», «Physical geography of Kazakhstan», «The economic and social 
geography of Kazakhstan»  which form the basic set of skills of the future 
specialist. 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
 

1.  Бөлім. 
Шетел тілдерінің кəсіби-бағдарланған тілдік материалдарының 

теориялық негізі. 
2. Бөлім.  
Кəсіби-бағдарланған тілдік материалдардың негізінде оқу, тыңдау, 

жазу жəне айтуды жетілдірудің практикалық курсы.  
 

Тематический план дисциплины 
 

Раздел 1. 
Теоретические основы инностранного языка через профессионально-                             

ориентированный языковый материал. 
Раздел 2.  
Практический курс совершенствования чтения, аудирования, письма и 

говорения в формате профессионально-ориентированного языкового 
материала. 
 

Thematic plan of the discipline 
 

Section 1. 
Theoretical foundations of foreign language through professionally-oriented 

language material. 
Section 2. 
Practical course of reading, listening, writing and speaking skills  developing 

on the base of professionally-oriented language material. 
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Құзыреттілігі: 
 

- Географиялық сөздіктер мен ұғымдарды шетел тілінде үйрену. 
- Физикалық-географиялық жəне экономикалық-географиялық 

нысандарға кəсіби шетел тілінде сипаттама беруді игеру. 
-  Ал жалпымəдени жəне кəсіби құзыреттіліктерде келесі сипаттарға ие 

болуы керек: шетел тілінде көпшілік алдында сөйлеуде жəне географиялық 
мəтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша жəне жазбаша сөйлеу дағдыларын 
игерген жəне  шетел тілінен білімін қарым-қатынас жасау жəне арнайы 
мəтінді түсіну үшін қолданатын, əрі географияның базалық терминдері мен 
практикалық білімдерін қолдануға дайын. 

 
Компетенции: 

- Знание географических терминов и понятий на иностранном 
языках. 

   - Умение давать характеристику физико-географических и экономико-
географических объектов на профессиональном иностранном языках. 

  - Общекультурные и профессиональные компетенции характеризуются 
тем, что выпускник: владеет навыками устной и письменной речи на 
инностранном языках  для работы с научными текстами и публичных 
выступлений, использует знания иностранного языка для общения и 
понимания специальных текстов и может использовать базовые 
терминологии и практические знания по географии. 

 
Competences: 

   - Knowledge of geographical terms and concepts on foreign languages. 
   - Ability to give the characteristic of physiographic and economical and 
geographical objects on professional foreign languages. 
  - Common cultural and professional competences are characterized by that the 
graduate: owns skills of oral and written language on foreign languages for work 
with scientific texts and public statements, uses knowledge of a foreign language 
for communication and comprehension of express texts and can use basic 
nomenclatures and practical knowledge of geography. 

 
Пререквизиттері 

- Шетел (ағылшын, т.б.) тілдерінің мектеп бағдарламасының көлемінде; 
- Жалпы жертану; 
- Геология жəне геоморфология негіздері; 
- Картография жəне топография негіздері; 
- Əлеуметтік жəне экономикалық географияға кіріспе. 

 
Пререквизиты 

-  Иностранный (английский и др.) язык  в объеме школьной программы; 
-  Общее землеведение; 
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-  Геология с основами геоморфологии; 
-  Картография с основами топографии; 
-  Введение в социальную и экономическую географию. 

 
Prerequisites 

- Language (English, etc. Languages) in volume of the school program; 
- Common physical geography; 
- Geology with fundamentals of geomorphology; 
- Cartography with fundamentals of topography; 
- Introduction to social and economic geography. 

 
Постреквизиттері 

- Шетел (ағылшын,  т.б.) тілдерінің практикалық курсы; 
- Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы; 
- Қазақстанның физикалық географиясы; 
- Қазақстанның əлеуметтік жəне экономикалық географиясы; 
- Елтану; 
- Дүниежүзінің əлеуметтік жəне экономикалық географиясы; 
- Қазіргі дүние географиясы. 

 
Постреквизиты 

- Практический курс иностранного (английского и др.) языка; 
- Физическая география материков и океанов; 
- Физическая география Казахстана; 
- Социальная и экономическая география Казахстана; 
- Страноведение; 
- Социальная и экономическая география мира; 
- География современного мира. 

 
Post-requisites 

- Practical course of Language (English, etc. Languages); 
- Physical geography of continents and oceans; 
- Physical geography of Kazakhstan; 
- Social and economic geography of Kazakhstan; 
- Regional geography; 
- Social and economic geography of the world; 
Geography of the modern world. 

 
 
 

 ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 
Кіріспе 
5В011600 – География мамандығының «Білім» тобына арналған 

«Кəсіби-бағытталған шетел тілі» пəнінің мақсаты – болашақ мамандардың 
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география ғылымының біртұтастығы жəне болашақ мамандардың 
творчестволық ойлауын дамыту; болашақ географ мамандардың кəсіби 
жəне жан-жақты құзіреттілігін дамыту мен тереңдету; кəсіби іс-əрекетінде 
шетел тілін іс жүзінде игеру жəне қолдану; географиялық жəне 
педагогикалық ғылымдардың шетелдік білім беру технологиясымен, 
жаңаша дамуы мен бағыттары туралы уақытылы танысып тарату. 

Пəннің міндеттері: 
- шетел тілінің лексикалық-граматикалық құрылымы туралы білімін 
тереңдету; 
- базалық ғылыми-жаратылыстану тілін меңгеруге жан-жақты кəсіби 
бағдарланған, шетел тіліндегі географиялық сөздіктерді меңгерудің сөйлеу 
іс-əрекетінің негізгі түрлері мен формаларын жетілдіру; 
- шетел тіліндегі рефераттық жəне аннотациялық əдебиеттерді оқу жəне 
кəсіби іс-əрекетінде оларды қолдану; 
- басқа да мəдениет саласының өкілдерінің əлеуметтік жағдайдағы 
ұстамдылығы мен құзыреттілігін қалыптастыру;  
- болашақ мамандардың əлеуметтік-мəдени толеранттығын қалыптастыру; 

Кəсіби-бағытталған шетел тілі 5В011600 – География мамандығының 
«Білім» тобының базалық пəндерін  жалғастырушы жеке пəні, əрі кəсіптік 
білім беру бағдарламасының қажетті бір бөлігі болып табылады. 
Студенттердің шетел тілінен алған базалық білімі - жалпы  пəндер мен тағы 
да басқа  «Елтану», «Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы», 
«Дүниежүзінің экономикалық жəне əлеуметтік географиясы» сияқты арнайы 
пəндерден алған білімдерін толықтырып жүйелейді; студенттердің шет 
тіліндегі ақпарат көздерімен хабардар болуы олардың кəсіби білімін 
жетілдіру мен тереңдетуге ұмтылдырып, жалпы жəне кəсіби ой-
өрісін,ғылыми-жаратылыстану бағытындағы білімін кеңейтіп дамытуға 
көмектеседі. 

Кəсіби-бағытталған шетел тілінің басты нысаны-педагог мамандарын 
дайындайтын 5В011600 – География мамандығының «Білім» тобы болып 
саналады. 

Негізгі бөлім 
Бағдарлама мазмұнында 2 кредит (90 сағат) беріліп, студенттердің 

шетел тілінен граматикалық жəне лексикалық нормаларын кəсіби іс-
əрекеттерінде қолдану мақсатына орай құрастырылған. 

«Кəсіби-бағытталған шетел тілі» курсында студент мыналарды игеруі 
қажет: 

1. Мəтін оқуы бойынша: 
- шетел тіліндегі мəтінді оқи алуы, оқудың түрлерін игеруі (оқылатын, 

таныстырушылық, көруге арналған жəне ізденушілік); 
- əртүрлі көлемдегі мəтіндердің қысқаша мазмұнын жазып, 

талдау,кəсіби сөздіктерді игеруі, өзінің кəсіби ортасында шетел тілінде 
сөйлей білуі; 

- тапсырылған  тақырып бойынша ақпарат жинауды алуы тиіс. 
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2. Ауызша сөйлеуі бойынша: 
- сөйлеу формаларының типтерін игеруі (сипаттауы, əңгімелеу, ойын 

айту); 
- мəтіндік материал негізінде монолог құрастыру; 
- сұрақ-жауап түрінде диалог жүргізу, айтылған пікірді толықтыру, 

сұраққа жауап алу, мəліметтерді түсіндіру; 
- жалпы жəне кəсіби тақырыптағы ресми қарым-қатынастарда əңгімеге 

қатынасу; 
- Көпшіліктің алдына шығып сөйлеуден үзіндіні бағалау (өзінің пікірі 

мен бағалауы туралы баяндама). 
Тақырыптар: елтану, ғылыми-танымдық, жалпығылымилық, кəсібилік. 
3. Ауызша қабылдау бойынша (тыңдау): 
- мамандық бойынша дауыстап айтылған материалды түсіну, 

тыңдағанды түсіну, оқып үйренетін тапсырманы орындау; 
- жаңа ақпаратты бөліп алу жəне тыңдалған мəтіндегі ақпараттық 

материалмен ұштастыру. 
4. Академиялық хат бойынша: 
- мəтін құрылымына көзбен қарап мағаналы талдау жасауды білу; 
- жоспар құра білу, яғни мəтінді мағыналы құрылымға бөлу; 
- мəтіннің тақырыптық жəне проблемалық жағын анықтай білу; 
- ақпараттық материалдарды біріктіре білу (кəсіптік тақырыпта реферат 

құрастыру, эссе, аннотация, мазмұндама жазу). 
Тақырыптар: елтанушылық, ғылыми-танымдық, жалпы ғылымилық, 

кəсіптік.  
1 Бөлім.  «География» терминінің мазмұны (шығу тегі жəне 

анықтамасы). География пəні. Географиялық карта. Параллелдер, 
меридиандар, масштаб жəне тағы басқа терминдер мен ұғымдар. Нысанның 
географиялық жағдайы (горизонтқа қарағанда, географиялық ендік пен 
бойлық). 

Географиялық номенклатура: материктер, мұхиттар, теңіздер, 
шығанақтар, бұғаздар, аралдар, түбектер, таулар, жазықтар, өзендер, көлдер. 

2 Бөлім. Елтану. Елдердің аты жəне олардың астанасы. Ағылшын, 
неміс жəне французша сөйлейтін елдердің географиясы: географиялық орны, 
жер бедері жəне климаты. Ағылшын, неміс жəне французша сөйлейтін 
елдердің физикалық-географиялық жəне экономикалық-географиялық 
нысандары. 

3 Бөлім. Қазақстанның географиялық орны, жер бедері жəне климаты. 
Қазақстанның физикалық-географиялық жəне экономикалық-географиялық 
нысандары. Қазақстанның өнеркəсіптерінің салалары (металлургия, 
машинажасау, жеңіл жəне тамақ өнеркəсібі жəне тағы басқалар) жəне ауыл 
шаруашылығы(өсімдік шаруашылығы жəне мал шаруашылығы). 

4 Бөлім. Тұрғын халық. Нəсілдер, тіл семьялары жəне топтары. 
Қазақстанның халқы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Целью дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» для специальности 5В011600 – География в группе специальностей 
«Образование» является формирование представления о целостности 
географической науки и развитие творческого мышления специалиста; 
углубление и совершенствование профессиональной и коммуникативной 
компетенции будущего учителя географии; практическое владение и 
использование иностранного языка в профессиональной деятельности, 
реализация таких ее аспектов как своевременное ознакомление с новыми 
зарубежными образовательными технологиями, новейшими тенденциями в 
развитии географической и педагогической науки.  

Задачи дисциплины: 
- углубление знаний лексико-грамматического строя иностранного языка; 
- совершенствование основных видов и форм речевой деятельности, 
основанной на коммуникативно-профессиональной направленности для 
усвоения базового естественно-научного языка, географической 
терминологии на иностранном языке; 
- обучение реферированию и аннотированию литературы на иностранном 
языке и использованию ее в профессиональной деятельности; 
- формирование  компетенций и ознакомление социально-поведенческими 
характеристиками представителей другой культуры; 
- формирование социокультурной толерантности будущего специалиста. 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык», как 
закономерное продолжение базовых дисциплин представляет собой 
самостоятельный курс, имеющий свою собственную логическую структуру и 
оригинальное содержание и рассматривается как необходимая часть 
профессиональной образовательной программы подготовки кадров по 
специальности 5В011600 – География в группе специальностей 
«Образование». Данная дисциплина обобщает и систематизирует 
полученные студентом базовые знания по иностранному языку как 
общеобразовательному предмету и ряду других специальных дисциплин, 
таких как «Страноведение», «Физическая география материков и океанов», 
«Экономическая и социальная география мира»; стимулирует мотивацию 
студентов к совершенствованию и углублению своих профессиональных 
знаний через приобщение к источникам информации на иностранном языке, 
к расширению общего и профессионального кругозора и способствует 
гуманизации естественно-научного образования. 

Объектом данной дисциплины является специфика профессионально-
ориентированного иностранного языка в формате подготовки педагогических 
кадров по специальности 5В011600 – География в группе специальностей 
«Образование». 

Основная часть 
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 Программа рассчитана на 2 кредита (90 часов) для овладения 
студентами грамматическими и лексическими нормами иностранного языка с 
целью его использования в профессиональной деятельности. 
 По окончании курса «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» студенты должны уметь: 

1. В области чтения: 
- читать тексты на языке оригинала, владеть всеми видами чтения 
(изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового); 
- анализировать и аннотировать тексты различных объемов, владеть 
профессиональной терминологией, адаптироваться в своей 
профессиональной среде на иностранном языке; 
- извлекать информацию по заданной теме. 

2. В области устной речи: 
-  владеть типовыми формами речи (описание, повествование, рассуждение); 
-  воспроизводить монологи с опорой на текстовые материалы; 
-  вести диалог в форме вопроса-ответа, дополнения к высказанной мысли, 
расспроса, получение сведений; 
-  принимать участие в беседе в ситуациях официального общения на общие 
и профессиональные темы; 
- продуцировать фрагмент публичного выступления (доклада с 
собственными выводами и оценками). 

Тематика: страноведческая, научно-популярная, общенаучная, 
профессиональная. 

3. В области устного восприятия (аудирования): 
- понимать на слух тексты на иностранном языке по специальности, 
базирующегося на изучении и выполнении заданий, определяющих степень 
понимания услышанного; 
- уметь излагать письменно критически обработанные мысли, делать 
смысловой и структурный анализ письменного текста; 
- уметь комбинировать информативный материал прослушанных текстов. 

4. В области академического письма: 
- уметь критически мыслить, делать смысловой анализ и структурный текста; 
- уметь составлять план, т.е. делать смысловое членение текста; 
- владеть навыками тематического и проблемного описания текста; 
- уметь комбинировать информативный материал (составление реферата, 
написание эссе, аннотаций, сочинений на профессиональные темы). 

Тематика: страноведческая, научно-популярная, общенаучная, 
профессиональная. 
 Раздел 1. Понятие «география». Предмет географии как науки. 
Географические карты. Параллели, меридианы, масштаб и другие 
соответствующие им термины и понятия. Географическое положение объекта 
(по сторонам горизонта, по географической широте и долготе). 
Географическая номенклатура: материки, океаны, моря, заливы, проливы, 
острова, полуострова, горы, равнины, реки, озера.  
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 Раздел 2. Страноведение. Название стран и их столиц. География 
англо-, германо-  и франко-говорящих стран: их географическое положение, 
рельеф, климат. Основные физико-географические и экономико-
географические объекты англо-, германо-  и франко-говорящих стран. 
 Раздел 3. Географическое положение, рельеф и климат Казахстана. 
Физико-географические и экономико-географические объекты Казахстана. 
 Отрасли промышленности (металлургия, машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность и др.)  и сельского хозяйства Казахстана (растениеводство 
и животноводство). 
 Раздел 4. Население. Расы, языковые семьи и группы. Население 
Казахстана. 

 
THE DISCIPLINE CONTENT 

Introduction 
The purpose of discipline "Professionally-oriented foreign language" for 

specialty 5B011600 – the Geography  in group of the specialties «Education» is 
formation of idea of a wholeness of geographical science and development of 
creative thinking of the expert; deepening and perfecting of professional and 
communicative competence of future teacher of geography; practical possession 
and use of a foreign language in professional activity, realization of its such 
aspects as well-timed acquaintance with new foreign educational technologies, the 
latest tendencies in development of geographical and pedagogical science.  

The objectives of discipline: 
- increasing knowledge of a lexical and grammatical system of a foreign language; 
- perfecting of main types and forms of the speech activity based on a 
communicative and professional orientation for assimilation of basic 
naturallyscientific language, a geographical nomenclature in a foreign language; 
- training in abstracting and annotation of literature in a foreign language and to its 
use in professional activity; 
- formation of competences and acquaintance by social and behavioural 
characteristics of representatives of other culture; 
- formation of sociocultural tolerance of future expert. 

"Professionally-oriented foreign language" as natural continuation of basic 
disciplines represents the self-contained course having own logical structure and 
the original contents and is considered as necessary part of a professional 
educational program of training in the specialty 5B011600 – Geography in group 
of the specialties «Education». This discipline generalizes and systematizes the 
basic knowledge gained by the student on a foreign language as to a general 
education subject and some other express disciplines, such as "Regional 
geography", "Physical geography of continents and oceans", "Economic geography 
of the world"; stimulates motivation of students to perfecting and deepening of the 
professional knowledge through familiarizing with information sources in a foreign 
language, to expansion of the common and professional outlook and promotes a 
humanization of naturallyscientific education. 
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Object of this discipline are specifics of Professionally-oriented foreign 
language in a format of preparation of pedagogical shots in the specialty 5B011600 
– Geografiyav to group of the specialties «Education». 

Main part 
  The program is calculated on 2 credits (90 clocks) for mastering students 
grammatical and lexical standards of a foreign language for the purpose of its use 
in professional activity. 

 Upon termination of the course "Professionally-oriented foreign language" 
students have to be able: 

1. In the field of reading: 
- to read texts in original language, to own all types of the reading (studying, fact-
finding, viewing and search); 
- to analyze and annotate texts of various volumes, to own a professional 
nomenclature, to adapt in the professional environment in a foreign language; 
- to take information on the given subject. 

2. In the field of oral speech: 
- to own standard forms of the speech (the description, a narration, a reasoning); 
- to reproduce monologues with a support on text materials; 
- to conduct dialogue in the form of a question-answer, additions to the introduced 
idea, inquiry, obtaining data; 
- to share in conversation in situations of official communication on the common 
and professional subjects; 
- to produce a fragment of a public statement (the report with characteristic 
conclusions and estimates). 
Subject: regional geographic, popular scientific, general scientific, professional. 

3. In the field of oral perception (audition): 
- to understand aurally texts in a foreign language in the specialty, based on 
studying and realization of the tasks defining degree of the comprehension heard; 
- to be able to state in writing critically processed thoughts, to do a semantic and 
structure analysis of the written text; 
- to be able to combine informative material of the listened texts. 

4. In the field of the academic letter: 
- to be able to think, do critically the semantic analysis and structural the text; 
- to be able to make the plan, i.e. to do semantic partitioning of the text; 
- to own skills of the thematic and problem description of the text; 
- to be able to combine informative material (drawing up the paper, writing of the 
essay, summaries, compositions on professional subjects). 
Subject: regional geographic, popular scientific, general scientific, professional. 
 Section 1. Concept "geography". Geography subject as sciences. Maps. Parallels, 
meridians, scale and other terms and concepts corresponding to them. A 
geographical position of object (on the parties of the horizon, on geographic 
latitude and longitude). 

Geographical nomenclature: continents, oceans, seas, gulfs, passages, islands, 
peninsulas, mountains, plains, rivers, lakes.  
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Section 2. Regional geography. Name of the countries and their capitals. 
Geography of the English-, German- and French-speaking countries: their 
geographical location, relief, climate. Geography Main physiographic and 
economical and geographical objects of the English-, German- and French-
speaking countries. 

Section 3. Geographical position, relief and climate of Kazakhstan. 
Physiographic and economical and geographical objects of Kazakhstan. 
 Industries (metallurgy, mechanical engineering, light and food industry, etc.) and 
agriculture of Kazakhstan (plant growing and animal husbandry). 

Section 4. Population. Races, language families and groups. Population of 
Kazakhstan. 
 

Практикалық сабақтардың сұрақтары 
1. Кəсіби-бағдарланған мəтіндегі əртүрлі мағынадағы қатынастарды 

көрсетудің əдістері. 
2. Оқудың əртүрлі əдістері (үйренушілік, танымдылық, көрсетушілік жəне 

ізденушілік). 
3. Мамандық бойынша жазылған мəтіннің мазмұны жағынан бөлінуін 

айқындап, мазмұндық жəне құрылымдық талдау жасау. 
4. Реттелген мəтіндегі жаңа ақпаратты айқындау. 
5. Ақпарат жинау үшін ақпараттық материалмен танысу (тақырып бойынша 

шолу). 
6. Тыңдалатын мəтіндегі ақпараттық материалдарды қосудың  жолдары. 
7. Кəсіби бағыттағы мəтіннің қысқаша мазмұнын құрастыру.  
8.  Мəтіндегі ақпараттық материалды біріктіру (рефератты құрастыру үшін). 
9.  Мəтінге талдау жəне сипаттама беру (жазбаша монологиялық пікір жазу). 
10. Өз мамандығың бойынша диалог құрастырып талдау. 
11. Кəсіби лексиканы қолдану арқылы дискуссия жүргізу əдісі. 
12. Кəсіби глоссарийді құрастырудың алгоритмі. 

 
Вопросы практических занятий 

1. Способы выражения различных смысловых отношений в профессионально 
направленном тексте. 

2. Различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое и 
поисковое). 

3. Произведите смысловое членение, смысловой и структурный анализ текста 
по специальности. 

4. Извлечение  новой информации при наложении текстов. 
5. Подбор информации для обобщения информативного материала 

(обобщение по теме). 
6. Пути комбинирования информативного материала аудируемого текста. 
7. Тезирование и аннотирование текста профессиональной направленности. 
8. Комбинирование информативного материала текстов (для составления 

реферата). 
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9. Анализ и комментирование текстов (письменное монологическое 
высказывание). 

10. Составление ситуаций, диалога с элементами рассуждения в сфере своей 
специальности. 

13. Способы ведения дискуссии с использованием профессиональной 
лексики. 

14. Алгоритм составления профессионального глоссария. 
 

Questions of a practical training 
1. Ways of expression of various semantic relations in professionally directional 
text. 
2. Different types of reading (studying, fact-finding, viewing and search). 
3. Make semantic partitioning, a semantic and structure analysis of the text in the 
specialty. 
4. Extraction of new information when imposing texts. 
5. Selection of information for generalization of informative material 
(generalization on a subject). 
6. Paths of a combination of informative material of the audited text. 
7. Theses and annotation of the text of a professional orientation. 
8. A combination of informative material of texts (for drawing up the paper). 
9. Analysis and commenting of texts (written monological statement). 
10. Drawing up situations, dialogue with reasoning elements in the sphere of the 
specialty. 
13. Ways of conducting discussion with use of professional lexicon. 
14. Algorithm of drawing up the professional glossary. 

 
СОӨЖ тақырыптары 

1.  Қазақстанға географиялық шолу. Қазақстанның географиялық орны.  
2.  Қазақстанның табиғаты,  ландшафты жəне климаты. 
3.  Қазақстанның жер асты сулары. 
4.  Қазақстанның минералдық ресурстары жəне экономикасы. 
5.  Елдің мемлекеттік құрылысы.  
6.  Халқы жəне тілдері. 
7.  Көршілес елдер. 

 
Тематика СРСП 

1. Географический обзор Казахстана. Географическая позиция Казахстана. 
2. Природа, ландшафт и климат Казахстана. 
3. Подземные воды Казахстана. 
4. Минеральные ресурсы и экономика Казахстана. 
5. Устройство страны.  
6. Население и языки. 
7. Соседние государства. 
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Subject SWST 
1. Geographical survey of Kazakhstan. Geographical position of Kazakhstan. 
2. Nature, landscape and climate of Kazakhstan. 
3. Inland waters of Kazakhstan. 
4. Mineral resources and economy of Kazakhstan. 
5. Composition of the country.  
6. Population and languages. 
7. The neighboring countries. 

 
                                                  СӨЖ тақырыптары 

1.  Менің болашақ кəсібім – мен жақсы география мұғалімі болу үшін нені 
білуім керек. 
2.  Менің елімнің қоршаған ортасысының мəселелері. 
3.  Қазақстанның ірі қалалары. 
4.  Сіздің шыққан жеріңіз / Өз өлкеңнің (облысыңның) географиясы. 
5.   Білім жəне ғылым министрлігі: тарихы жəне құрылымы. 
6.   Астана – Қазақстанның жаңа елордасы. 
7.   Кез келген таңдаған тақырыбыңа эссе жазу. 

 
Тематика СРС 

1. Моя будущая работа – что я должен знать, чтобы стать хорошим 
учителем географии. 

2. Проблемы окружающей среды в моей стране. 
3. Крупнейшие города Казахстана. 
4. Место вашего происхождения / География своего края (области). 
5. Министерство образования и науки: история и структура. 
6. Астана - новая столица Казахстана. 
7. Написание эссе на любую выбранную тему. 

 
Subject SWS 

1. My future job – what I should learn to be a good geography teacher. 
2. The environmental problems in my country. 
3. The biggest cities of Kazakhstan. 
4.  Regional geography – place where you have roots. 
5.  Ministry of Education and Science: history and structure. 
6. Astana – new capital of Kazakhstan. 
7. Writing of the essay on any chosen subject 

 
Негізгі əдебиеттердің тізімі / Список основной литературы                                             

/ L ist of the main literature: 
1. Голицынский Ю.Б. United States of America.СПб., 2003 
2. ГолицынскийЮ.Б. Great Britain.СПб., 2003 
3. Письменная О.А. Windows on the English-speaking world.М.,2004 
4. Цибуля Н.Б. Страноведение. М.,2002 
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5. Ann Dennis, Sportlight on Australia, Oxford University Press, 2004 
6. Authentic literature on specialty for individual study. 
7. Berman J. Introduction to reading. Minsk, 1963. 
8.  Canavan P.J., King M.L. Developing reading skills. Boston, 1989. 
9.  Colin Flint, Peter J. Taylor Political Geography. United Kingdom, 2002 
10.  Davis J., Liss R. Effective academic Writing. The Essay, Oxford, 2006. 
11.  Harm de Blij Geography Book: A  Leading Geographer’s Fresh Look at Our 

Changing World 
12.  Keith Kelly.Geography. MacMillan Practice Publishers, 2009 
13.  Neil Coe, Philip Kelly, Henry W.C. Yeung Economic Geography: A 

Contemporary Introduction. May,2007, Wiley-Blackwell 
14.  Stephen S. Birdsall. Outline of American geography. New-York,1992 
15.  Thurston E.L. and E.H. Faigle World Geography, second edition, 1945, New 

York 
16.  Trevor J. (Editor), Eric Sheppard. A Companion to Economic Geography. 

Willey-Blackwell, 2007 
 

Қосымша əдебиеттердің тізімі / Список дополнительной литературы / 
L ist of padding literature: 

1. Апресян Ю.Д., Англо-русский синонимический словарь, М, 1979  
2. Смирнова Л.Н. Scientific English, Ленинград, 1986 
3. Искакова А.О., Макажанова З.Ш. Практикум по английскому 
языку.Алматы.,КазНПУ им.Абая 2011 
4. Escott John . London,Oxford University Press,2005 
5. Escott John New York.Oxford University Press, 2005 
6. Hornby A.S.Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 2010 
7. Murphy R. English Grammar in Use, Oxford, 2005  
8. Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms,2007 
9. Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English, 2006 
10. Tim Vicary. Ireland. Oxford University Press, 2006 
11.  Абдрахманов С.А., Базарбаев К.Б., Медеу А.Р. Казахско-русский 
толковый словарь народных географических терминов. - Алматы, Институт 
географии (ИГ) РК, 2012. - 208 с. 
12. Абдрахманов С.А., Базарбаев К.Б., Медеу А.Р. Русско-казахсий словарь 
географических терминов. - Алматы, ИГ РК, 2011. - 358 с. 
13.  Абдрахманов С.А. Географическая терминология в Казахстане: история, 
формирование и стандартизация. - Алматы, ИГ РК, 2013. - 110 с. 
14.  Абдиманапов Б.Ш. Словарь-справочник географических понятий и 
терминов. - Алматы: Изд. «TE Color»,  2010. - 230 с.  
15.  Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. - М.: Изд. 
«Мысль», 1977. - 200 с. 
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16.  Бейсенова Ə.С., Каймулдинова К.Д. «Жер туралы» ғылымдардың 
қазақша-орысша-ағылшынша терминологиялық сөздігін жасаудың 
мəселелері. – Алматы: Print S, 2010. – 92 бет. 
17.  Большая географическая энциклопедия. Страны мира / Науч. ред. - д.г.н. 
Люри Д.И. - М.: ОЛМА, 2007. - 640 с. 
18.  Большой иллюстрированный справочник: Страны и континенты / Автор 
текста - Клайв Гиффорд (перевод с англ. языка). - М.: Махаон, 2005. - 488 с. 
19.  Географический энциклопедический словарь: Географические названия / 
Ред. кол.: Э.Б. Алаев и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 528 с. 
20.  География: Большой справочник / Авторы разделов: Амбарцумова Э.М., 
Барабанов В.В. и др. - М.: Дрофа, 2004. - 928 с. 
21.  Егоров А.Б. Физическая география: русско-немецкий, немецко-русский 
словарь. - Алматы, Институт географии РК, 2012. - 446 с. 
22.  «Жетісу». Энциклопедия.  Бас ред.: Қайдар Əбдіуəли. – Алматы, «Арыс» 
баспасы, 2004. - 712 бет + 48 бет иллюстрация. 
23.  Жиздыбаев Т.К. Словарь-справочник туристских и краеведческих 
терминов. – Алматы:  Дəуір, 2004. – 191 с. 
24.  «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия / Национальная энциклопедия. І-Х 
том / Бас ред.: Нысанбаев Ə., Аяған Б. – Алматы, «Қазақ энциклопедиясы», 
1998-2007жж.  
25.  Қойшыбаев Е.Қ. Қазақстанның жер-су аттары сөздігі. – Алматы:  
Мектеп, 1985. – 257 бет. 
26.  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. - М.: Изд. 
«Мысль», 1984. - 653 с. 
27.  Строева К.Ф. Краеведение: учебное пособие. - М.: Изд. центр «МарТ», 
2005. - 330 с. 
28.  Суюмбаева С.Т. Справочник рыночных терминов. – Алматы, КазНПУ 
им. Абая, 2010. – 134 с.  
29.  Увалиев Т.О., Утеева Г.А. География Алматинской области. - Алматы, 
Обл.ИУУ, 2001. - 279 с. 
30.  Ушаков А.С. Страноведение: учебное пособие. - М.: Изд. центр «МарТ», 
2007. - 256 с.  

 
Типтік бағдарламаны құрастырғандар / Составители типовой 

программы / Authors of the standard program: 
        - Ысқақова Ə.О. / Искакова А.О. / Iskakova А.О. - Абай  атындағы 
ҚазҰПУ-нің «Арнайы мақсаттағы шетел тілдері» кафедрасының доценті,  
п.ғ.к. / Доцент кафедры «Иностранных языков для специальных целей» 
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КазНПУ имени Абая, к.п.н. / Associate Professor "Foreign Languages for 
Special Purposes" Abai Kazakh National Pedagogical University, c.p.s.; 

- Ивлева Н.В. / Ивлева Н.В. / Ivleva N.V. - Абай  атындағы ҚазҰПУ-нің  
«Елтану жəне туризм» кафедрасының доценті, п.ғ.к. / Доцент кафедры 
«Страноведения и туризма» КазНПУ имени Абая, к.п.н. / Associate Professor 
of "Regional Geography and Tourism" Kazakh National Pedagogical University 
named after Abai, c.p.s.; 

- Уəлиев Т.О. / Увалиев Т.О. /  Uvaliev Т.О. - Абай атындағы Қазақ 
Ұлттық педагогикалық университетінің доценті / Доцент Казахского 
Национального педагогического университета имени Абая / Associate 
professor of the Kazakh National pedagogical university named after Abay; 

-  Саванчиева А.С. / Саванчиева А.С. / Savanchiyeva A.S. - Абай  
атындағы ҚазҰПУ-нің «Қазақстан географиясы жəне экология» 
кафедрасының аға оқытушысы / Старший преподаватель кафедры 
«Географии Казахстана и экология» КазНПУ имени Абая / Senior teacher of 
the department "Geography and Ecology of Kazakhstan" of the Kazakh National 
Pedagogical University named after Abai. 
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Алғы сөз 

 

1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 

Шілдебаев Ж.Б. – п.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
Надыров Ш.М. – г.ғ.д., профессор əл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 

«Географияны оқыту əдістемесі (ГОƏ)» - педагогикалық пəндер 
сапында жалпы дидактика, педагогика, психология, логика пəндерімен 
тығыз байланысты жəне олардың негізінде қалыптасады. Оқыту 
əдістемесінің, табиғат пен қоғамның өзара арақатынасы туралы пəнаралық 
кешенді ғылым - экологиямен байланысы айрықша қарқын алуда, ол мектеп 
географиялық білімінің мазмұнында қамтылған, əрі мұнда географиялық 
білімге қоса экологиялық мазмұн ұғымы енгізілген.  

Пəннің мақсаты – географияны  оқыту əдістемесі бойынша білім жəне 
біліктілік жүйелерін қалыптастыру. 

 Курстың міндеттері – мектеп географиясының тарихи дамуын, 
географиялық білім жəне əдістемелік ойларды талдау; географияны 
оқытудағы зерттеу əдістерін  меңгеру; географияның оқу пəні ретіндегі 
білімдік, тəрбиелік, дамытушылық мақсаттарын ашу; географиялық білім, 
біліктілік пен дағдылардың қалыптасу əдістерін, географияны оқытудың 
типтері мен əдістерін  ашу; мектеп географиясының мазмұнын, оның 
жекелеген компоненттері мен курстарын зерттеу; географияны оқыту 
процестерін талдау; географияны оқыту құралдары жəне олармен жұмысты 
орындау əдістемелері туралы білімді қалыптастыру; географияны оқытуды 
ұйымдастырудың жолдарын  зерттеу; мектеп географиясының жекелеген 
курстарын оқыту ерекшеліктері жайлы білімдермен қаруландыру; 
студенттерді педагогикалық практикаға жəне география мұғалімінің 
болашақ кəсіби қызметіне дайындау. 

 «Географияны оқыту əдістемесі» төмендегі сұрақтарға  жауап береді: 
не үшін оқыту? нені оқыту? қалай оқыту? ненің көмегімен оқыту? 
оқушылар қалай оқиды, жетіледі? Географияны оқыту əдістемесі курсында 
студенттер теориялық білім жəне практикалық іс-əрекет тəсілдерін 
меңгереді. 

 «Географияны оқыту əдістемесі» географиямен ғылым ретінде өте 
тығыз байланысты. География оқу пəні ретінде-география ғылымының 
негізі, ал ол өз кезегінде оқыту, тəрбиелеу мен дамыту мақсаттары аясында 
жəне  педагогикалық жүйеге орайластырылып алынған. 

 Білімнің кез келген саласындағыдай, диалектикалық материализм 
оқыту əдістемесінің əдіснамалық негізі болып табылады. Диалектикалық 
материализмнің əдіснамалық ұстанымдарының жүзеге асырылуы, 
оқушыларды табиғатқа, қоғамға, өндіріске жəне адам мен табиғаттың өзара 
қарым-қатынасына материалистік көзқарастың қалыптасуымен 
түсіндіріледі.  

Студенттердiң білімдері мен iскерлiктерiне қойылатын талаптар 
                  «Географияны оқыту əдістемесі» курсын оқып-үйрену 
нəтижесiнде  студент бiлуі керек: 
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- əдістеме ғылымының маңызы мен зерттеу проблемаларын; 
- оның географиялық жəне басқа да педагогикалық-психологиялық 
ғылымдармен байланыстарын; 
- мектеп географиялық білімінің мазмұнын пəн құрылымын; 
- географияны оқытудың əдістемелерінің жіктемелерін; 
- географияны проблемалы оқытудың мəнi мен жүзеге асыру жолдарын; 
 -географиялық бiлiм мен iскерлiктi қалыптастыру əдiстерi мен əдістемелік 
жағдайларын; 
   -география оқыту құралдары жүйесiн, олардың дидактикалық 
ерекшелiктерi мен функцияларын; 
 - географияны оқыту процесiндегi картамен жұмыс iстеудiң ерекше рөлiн;  
 - мектеп бағдарламасын оқу-тəрбие жұмыстарын жоспарлау барысында оны 
басшылыққа алып қолдануды; 
- тақырыптық жəне сабақ жоспарларын құрастырып түзетуді; 
- түрлі типтегі сабақтар мен семинарларды өткізуді. 
        Студент  игеруі  керек: 
  - мектеп бағдарламасын оқу-тəрбие жұмыстарын жоспарлауда нұсқау 
ретінде қолдануды; 
- тақырыптық жəне сабақ жоспарларын құрастырып түзуді; 
- əр түрлі типтегі сабақтар мен семинарларды жүргізуді; 
- сабақтың мақсатын тұжырымдап айтуды, оның мазмұнын анықтауды, 
оқытудың əдістері, тəсілдері мен құралдарын таңдауды, сабақтың сапасын 
бағалауды; 
- сабақта интербелсенді əдістерді қолдануды; 
- топсеруендерді дайындау мен өткізуді, алынған нəтижелерді ретке келтіру 
мен оларды оқыту процесіне ендіруді; 
- оқу, сыныптан тыс, өлкетану жəне туристiк жұмыстарды ұйымдастыруды, 
география кабинетiн жəне география алаңын толықтыру жəне жабдықтау 
жұмыстарын жүргiзуді. 

 
«Географияны оқыту əдістемесі» пəнінің тақырыптық  жоспары 
 

№ І Бөлім. Орта мектептегі  географияны оқыту əдістемесінің жалпы 
мəселелері 

1. 1. Географияны оқыту əдістемесі – ғылым ретінде. 
2. 2. Географияны оқыту əдістемесінің мақсаты мен міндеттері. Орта 
мектептегi географиялық бiлiмнiң құрылымы мен мазмұны. 

3. 3. Географияны оқыту əдістері. Географияны оқытудың жаңа 
технологиялары. 

4. 4. Географияны оқыту құралдары. География кабинетi.  
5. 5. Ұғымдар, заңдылықтар мен құбылыстарды оқытудың əдістері мен 
түрлері. 

6. 6. Географияны оқытудың негiзгi құралдарымен  жұмыс. 
Географиядан анықтамалық əдебиеттермен, түсіндірмелік жəне 
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терминдік сөздікпен жұмыс. 
7. 7.  География сабағы. 
8.  8.  Географиядан сыныптан тыс жұмыстар. 
9.  9. Геоинформатиканың негiздерi жəне геоақпараттық жүйе (ГАЖ) - 

технология. 
 ІІ Бөлім. Географияның жекелеген курстарын оқып-үйренудің 

əдістері. 
 1. 10. Физикалық географияның бастауыш курсы. 
 2. 11. Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. 
 3. 12. Қазақстанның физикалық географиясы курсы. 
 4. 13. Қазақстанның экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы. 
 5. 14. Дүниежүзiнің экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы 

(оның 10-11 сыныптарға арналған жаратылыстану жəне қоғамдық-
гуманитарлық бағыттары негізінде). 

 15.   Географиядан факультативтiк курстар. 
 Сарамандық сабақтар тақырыптары 
 1. Географиядан орта мектеп бағдарламасы. 
 2. Географияны оқыту құралдары. 
 3. Географияны оқыту əдістері. Проблемалы оқыту. 
 4. Оқу жұмыстарын жоспарлау. 
 5. Физикалық географияның бастауыш курсы. 
 6. Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. 
 7. Қазақстанның физикалық географиясы. 
 8. Қазақстанның экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы. 
 9. Дүниежүзiнің экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы (оның 

10-11 сыныптарға арналған жаратылыстану жəне қоғамдық-
гуманитарлық бағыттары мысалында). 

 
Құзыреттілігі: 

 «Жаратылыстану» (физикалық география) жəне «Адам жəне қоғам» 
(əлеуметтік-экономикалық география) білім салалары бағдарына сəйкес, 
құзыреттіліктер өз кезегінде пəнаралық пен пəнішілік сипатта  
жалпыгеографиялық жəне шептес пəндердің негізінде қалыптасады жəне 
дамиды. «Географияны оқыту əдістемесі» пəнін зерделеп оқып-үйрену 
студенттерде кешенді жалпыгеографиялық базалық білімді қалыптастырумен 
бірге, мектеп географиясының теориялық негіздерін жəне орта мектептің 
оқушыларын оқыту технологияларын игерулеріне мүмкіндік береді. 
Аталмыш оқу пəнін меңгеруі нəтижесінде келесі сипаттардағы 
құзыреттіліктер қалыптасуы тиіс: жалпымəдени құзыреттіліктер мəнінде 
– өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға жəне шынайы бағалауға 
қабілетті, сондай-ақ оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру 
дағдыларын игерген; кəсіби құзыреттіліктер негізінде: оқу-тəрбие үдерісін  
модельдей (үлгілей) алатын жəне оқыту тəжірибесінде оны жүзеге асыруға 
дайын; психологиялық жəне педагогикалық зерттеулерде сапалық жəне 
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сандық əдістерді қолдануға дайын; білім берудің əртүрлі деңгейіндегі білім 
алушыларға арналған  бағдарламалардан, оқыту, тəрбиелеу жəне дамытудың 
əртүрлі теорияларынан білімдерін қолдануға əзір; мамандықтың жоғары 
əлеуметтік маңызын түсінетін, кəсіби этикалық ұстанымдарды ұстанатын; 
пəндік құзыреттіліктер бойынша: орта білімнің ерекшеліктерін түсінетін 
жəне əр жастағы балаларға білім беруде сабақтастықты жүзеге асыратын 
құралдарды меңгерген; жалпы білім беруші мектеп оқушыларына 
географияны жəне оның шептес пəндерін оқытудың əдістемелері мен 
теориялық негіздерін игерген; географияның жəне оның шептес пəндерінің 
тұжырымдамалық жəне теориялық негіздерін, əрі олардың жалпы ғылымдар 
жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын 
білетін; географияның жəне оның шептес  пəндерінің оқыту технологиясы 
мен олардың теориялық жəне зерттеулік негіздерінен білімін қолдануға 
қабілетті, оқушылардың пəндік біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру 
əдістерін меңгерген, əрі географияға қызықтыруды  қалыптастырудың 
тəсілдерін игерген жəне география мен оның шептес салаларынан алған 
білімдерін күнделікті өмірде қолдануға қабілетті; физикалық-географиялық 
жəне экономикалық-географиялық зерттеулерді (зертханалық-сарамандық, 
демонстрациялық, компьютерлік) ұйымдастыру жəне іске асыру,  қою 
дағдыларын игерген; ақпараттар беру, өңдеу жəне сақтау, сонымен бірге 
практикалық міндеттерді шешу үшін физикалық-географиялық жəне 
əлеуметтік-экономикалық географияның зерттеу əдістерін, бағдарламалау 
жəне замануи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға 
қабілетті болуы тиіс. 
         

Пререквизиттері:  
        «Географияны оқыту əдістемесі» пəнін оқу барысы, «Картография жəне 
топография негіздері», физикалық география жəне əлеуметтік-экономикалық 
география салаларының курстарынан, «Жас ерекшелік физиологиясы жəне 
мектеп гигиенасы», т.б. психологиялық жəне педагогикалық пəндерден алған 
білімдеріне сүйеніп  оқытылады. 

 
Постреквизиттері: 
Физикалық-географиялық жəне экономикалық-географиялық бағыттар-

дағы кейбір салалық оқу курстары, сонымен қатар қосымша білім беру 
бағдарламалары компоненттерінің (туризм, экология, экономика, 
жаратылыстану негіздері, т.б.) пəндері мен осы шептес пəндерді оқыту 
технологиялары. 
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Кіріспе 
 

            Географияны оқыту əдістемесі - педагогикалық ғылымдардың бiрi. 
Географияны оқыту əдістемесі пəні. Географияны оқыту əдістемесінің 
проблемалары. Географияны оқыту əдістемесіның басқа ғылымдармен: 
география, дидактика, психологиямен  байланысы. Географияны оқытудың 
əдістері. Зерттеудің теориялық жəне эмпирикалық зерттеу əдістері. 
Географияны оқыту əдістемесіның практикамен байланысы. Географияны 
оқыту əдісінің заманауи кезеңдегі дамуы. Қазақстандағы мектеп 
географиясының жəне  оқыту əдістерінің дамуы. Қазақстанның тəуелсіздік 
кезеңіндегі оқыту əдістерінің жаңғыруы жəне дамуы. Озық дамыған 
елдердің оқыту технологиясын пайдалану жəне тиімді əдістерін  тарату;  

 
 

І Бөлім. Орта мектептегі  географияны оқыту əдістемесінің жалпы 
мəселелері 

1-тақырып. Географияны оқыту əдістемесі – ғылым ретінде.  
          Географияны оқыту əдістемесі - педагогикалық ғылымдардың бiрi. 
Географияны оқыту əдістемесі пəні.Əдістеме ғылымының қазiргi кезеңдегi 
даму ерекшелiгi: зерттеудiң ғылыми-теориялық деңгейiнiң өсуi; 
эксперименттiң ұдайы кең түрде пайдаланылуы; оқушының оқуына көңiл 
аудару; бiрнеше ғылыми ұжымдардың бiрiккен күшiмен iрi кешендi 
тақырыптарды жоспарлау жəне жүзеге асыру. Оқытушылардың 
географияны оқыту əдістемесі бойынша зерттеу жұмыстарына қатынасуы. 

 
 
2-тақырып. Географияны оқыту əдістемесінің мақсаты мен 

міндеттері. Орта мектептегi географиялық бiлiмнiң құрылымы мен 
мазмұны.           

“Оқыту мақсаты”  ұғымы. Географияны оқытудың бiлiмдiк, тəрбиелiк 
жəне дамытушы мақсаты. Географияның оқушыларға экономикалық, 
экологиялық, политехникалық бiлiм жəне кəсiптiк бағдар берудегi рөлi.     
“Географиялық бiлiм мазмұны”  ұғымы. Оқу пəнi -ғылымның ерекше 
“педагогикалық проекциясы” . Мектеп географиясының мазмұны-ұжымдық 
ғылыми iздену нəтижесi. Мектеп географиясы құрылымы. Бағдарламаның бiр 
бағытты-сатылы құрылуы. Курстардың бiр iздiлiгi, олардың мазмұндағы аса 
маңызды ерекшелiк. Бағдарлама мен оқулықтарды географияны оқытудағы 
өлкетану, политехникалық, экологиялық жəне экономикалық принциптердiң 
орындалуы. Мектеп географиясы курсының мазмұнына логикалық талдау. 
Мазмұнының негiзгi компоненттерi. Бiлiм, оның теориялық жəне 
эмпирикалық болып бөлiнуi; географияның барлық курстарында теориялық 
бiлiмдер рөлiнiң күшейтiлуi. Iскерлiк. Мектеп географиясы мазмұнындағы 
iскерлiк өсу дəрежесiнiң себептерi. Дүниетану идеясы. Бiлiм мазмұнындағы 
шығармашылық əрекеттiң iс-тəжiрибесi. Мектеп географиясы мазмұнындағы 
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курс аралық жəне пəнаралық байланыстар. Орта мектепке арналған 
бағдарлама, мектеп географиясы мазмұнын анықтайтын негiзгi құжат. 
Бағдарламаның əдістемелік жабдықталуы. 
 

3-тақырып. Географияны оқыту əдістері. Географияны оқытудың 
жаңа технологиялары. 

Географияны оқыту əдістемесінде қабылданған оқыту əдістері 
классификациясы: бiлiм алу көздерiне жəне оқушылардың таным iс əрекетiне 
қарай (И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткин дидактикалық негiзiнде). Оқушыларды 
өз бетiнше білім алуға, оқуға үйрету, өсiп келе жатқан жас ұрпақтардың 
өзбетiнше таным əрекетiн қалыптастыруды қамтамасыз ету. Оқушылардың 
таным əрекеттерi сипатына қарай ажыратылатын географияны оқыту 
əдістері: түсiндiру – иллюстрациялық, репродукциялық, проблемалық 
баяндау, iшiнара iздену жəне зерттеу. Əрбiр əдістің мiндетi, оқытушы мен 
оқушылардың iс-əрекеттерi, география оқыту процесiнде қолдану мүмкiндiгi, 
мысалдар. 

Оқушылардың өз бетiнше жұмыс iстеуi үшiн берiлетiн типтiк жəне 
проблемалық (немесе шығармашылық, интерактивті) тапсырмалар, олардың 
оқыту əдістерімен байланысы. Жекелеген оқыту құралдарымен (карта, 
цифрлық материалдар, картиналар, экран құралдарымен т. б) жұмыс iстеу.  

Географияны оқыту процесiнде оқушылардың бiлiм жəне өз бетiнше 
таным iскерлiгiн игеру дəрежесi. Оларды сабаққа даярлану жəне өткiзу 
процесiнде пайдалануы. 

Оқушыларды проблеманы шешу жолымен үйрету – проблемалы 
оқытудың басты белгiсi. Проблемалы оқытудың негiзгi ұғымдары: 
проблемалық ситуация, проблема, гипотеза. Географияны проблемалы 
оқытудың əр түрлi жолдары: оқушыларға жекеленген проблемалар қою жəне 
тақырыпты оқып-үйренуге түгелдей проблемалық тəсiл жасау.  

Географиядан оқу процесiнде проблемаларды енгiзу əдiстерi. 
Оқушыларды проблемаларды шешуге үйрету, гипотезаны тұжырымдау жəне 
тексеру. 

Мектеп практикасындағы оқыту əдістері. Iшiнара iздену жəне зерттеу 
əдістерін қолдан, проблемалы оқыту – география оқытушысының озат 
көрсеткiшi.  

Географияны оқытудағы қолданылатын жаңа технологиялар. 
Гоеграфияны оқытудағы блоктық-модульдік технология. Мектеп география 
курстарының мазмұнының дамыта оқыту принцптері, олардың 
ерекшеліктері. Саралап деңгейлеп оқыту, деңгейлік тапсырмалар құруға 
қойылатын негізгі талаптар.  

 
4-тақырып. Географияны оқыту құралдары. География кабинетi  

       Мектеп географиясындағы оқыту құралдарының мiндетi. Оқыту 
құралдарын жасау процесiнде еске алынатын негiзгi факторлар. 
Географиялық нысандар мен құбылыстарды бейнелеу тəсiлi жағынан оқыту 
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құралдарын жіктеу. Оқыту құралдары негiзгi топтарының мiндетi мен 
пайдалану мақсаты жағынан сипаты. 
      Географияны оқытудың материалдық базасы. География кабинетi жəне 
оның оқу тəрбие жұмыстарын ұйымдастырудағы маңызы. География 
кабинетiнiң негiзгi элементтерi, олардың сипаты. Оқытушы мен 
оқушылардың жұмыс орындарын жабдықтауға қойылатын талаптар. 
Оқытушы столы мен сынып тақтасының ерекшелiктерi. Карта, сызба-нұсқа 
жəне қабырға картиналарын сақтауды ұйымдастыру. Техникалық оқыту 
құралдары комплектiсi, оларды орналастыру.  
     География оқытушысының география кабинетiндегi шаруашылық 
ұйымдастыру жұмысы жəне оның компоненттерi. Кабинеттi əр түрлi оқыту 
құралдарымен толықтыру жоспарын жасау. Кабинет құрудың негiзгi 
кезеңдерi. 
     География кабинетiн оқу жəне сыныптан тыс жұмыстар жүргiзуде 
пайдалану. География кабинетiн жабдықтаудағы география үйiрмесiнiң рөлi. 

 
5-тақырып. Ұғымдар, заңдылықтар мен құбылыстарды оқытудың 

əдістері мен түрлері. 
Теориялық бiлiмдер қалыптастыру. Географиялық ұғымдарды игеру 

ерекшелiктерi. Жалпы географиялық ұғымдар қалыптастырудың 
индукциялық жəне дедукциялық жолдары, лайықты жолдарды таңдау 
жағдайлары. Жеке ұғымдарды оқып-үйрену ерекшелiктерi. Географиялық 
ұғымдарды қалыптастыру əдiстерi, оқушылардың таным белсендiлiгiн 
ұйымдастыру жəне мазмұны. 
  Оқу материалы мазмұны мен оқыту жағдайларына байланысты себеп-
салдар байланыстарын оқып-үйрену əдiстерi. Себеп-салдар байланыстарын 
игеру ерекшелiктерi мен көрсеткiштерi. Себеп-салдар байланыстарын 
анықтауда оқытудың негiзгi кезеңдерi. 

Географиялық заңдылықтар туралы бiлiм қалыптастыру; бұл процестiң 
негiзгi кезеңдерiнiң сипаты жəне оқушылардың бiлiмдi игеруiндегi 
ерекшелiктер. Географиялық заңдылықтарды ашу əдiстерi. 
  Эмпирикалық бiлiм қалыптастырудағы өзгешелiктер. Жалпы жəне жеке 
географиялық түсiнiктер, оларды қалыптастыру əдiстерi. Географиялық 
түсiнiктер  мен ұғымдардың байланысы. Мектептi қоршаған ортада 
байқауларды жəне көрнекiлiк оқыту құралдарын пайдалану. 

Оқытушы мен оқушылардың педагогикалық рөлiне байланысты 
географиялық фактiлермен жүргiзетiн жұмыстарының мазмұны. 

Iскерлiк пен дағды қалыптастыру. Бұл процестiң географиялық бiлiмдi 
игерумен байланысы. Iскерлiк пен дағды қалыптастыру  əдiстерi; картаның 
ролi; физикалық жəне экономикалық географиялық нысандарға сипаттама 
берудiң қалыптасқан жоспарларымен жұмыс. Iскерлiкке үйретудiң жалпы 
кезеңдерi; оларды игеру көрсеткiштерi. Бағдарламадағы сарамандық 
жұмыстарды орындау-оқыту процесiнде iскерлiк қалыптастырудың кепiлi. 
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      Бiлiм мен iскерлiк қалыптастыру жəне географияны оқыту 
принциптерiн жүзеге асыру арасындағы байланыс: өлкетану, 
политехникалық, экологиялық жəне экономикалық. Оқушыларда бiлiм мен 
iскерлiк қалыптастырудағы география оқытушыларының озық iс-
тəжiрибелерi. 

 
6-тақырып. Географияны оқытудың негiзгi құралдарымен  жұмыс. 

Географиядан анықтамалық əдебиеттермен, түсіндірмелік жəне 
терминдік сөздікпен жұмыс.  

Географиялық карталардың оқудағы мiндетi географиялық бiлiмнiң аса 
маңызды  көзi екендiгі. Картаны, олардың оқу процесiндегi ролi бойынша 
жіктеу: қабырға, столға жайылатын, мəтiнде берiлген жəне оқулыққа 
қосымша берiлген, электронды карталар; олардың мазмұны мен пайдалану 
ерекшелiктерi. Географиялық карталарды оқып үйрену мақсаты жəне 
олармен мектеп географиясы курстарында жүргiзiлген жұмыстар. “Картаны 
түсiну” , “оқу”  жəне “бiлу”  ұғымдарының мазмұны. 
  Картаның мазмұны жəне картаны түсiнудi оқытудағы негiзгi əдiстерi. 
Картографиялық ұғымдар жүйесi. Картаны оқуға үйрету əдiстерi. Басты 
картографиялық iскерлiктер жəне олардың физикалық жəне экономикалық 
география  курстары бойынша айырмашылығы. Картаны бiлудi қамтамасыз 
ететiн оқыту əдiстерi. Географиядағы iшiнара iздену жəне зерттеу əдістері 
мен проблемалы оқыту құрамында картамен жүргiзiлетiн жұмыстар. 
  География оқулықтары, олардың атқаратын қызметi. Оқулықтардың 
ғылыми мазмұны мен əдістемелік аппараттың сипаты. Мəтiннiң құрылымдық 
компоненттерi. Оқулықтың мəтiн жəне мəтiнен тыс компаненттерiмен 
жүргiзiлетiн негiзгi əдiстерi. Физикалық, экономикалық географиялардың 
мазмұнын жəне оқушылардың жас ерекшелiгiн ескерiп оқытудың əр 
сатысында мəтiнмен жұмыс iстеу əдiстерiнiң өзгеруi. Оқушылардың 
оқулықты пайдалануында шығармашылық сипаттың күшеюi. Оқулықпен 
жүргiзiлетiн жұмыстарға қойылатын жалпы əдістемелік талаптар. 

Қабырға картиналары мен экрандық құралдардың негiзгi мiндеттерi. 
Қабырға картиналары, электронды оқулықтар мен оқу құралдары, оқу 
кинофильмдерімен, диафильмдер, диопозитивтермен жүргiзiлетiн 
жұмыстардың ерекшелiктерi. Оқытушының оларды пайдалануға даярлығы. 
Географияны оқытудың əр түрлi əдістемесін пайдалану кезiнде қабырға 
картиналары жəне интерактивті тақтада iстелетiн жұмыстар. 
  Физикалық жəне экономикалық география курстарындағы 
статистикалық көрсеткiштердiң маңызы жəне олармен оқыту процесiнде 
жүргiзiлетiн жұмыстар. Берiлу тəсiлiне байланысты мектеп географиясында 
статистикалық мəлiметтердiң негiзгi топтары. Жеке (топтастырылмаған) 
көрсеткiштермен жұмыс жүргiзу əдiстерi. Графиктер, диаграммалар жəне 
статистикалық кестелердің танымдық мүмкiндiктерi, оларды оқу əдiстерi.     
Цифрлық материалдардың ерекшелiктерiн ескерiп графиктер, диаграммалар 
жəне статистикалық кестелерді оқытудың мазмұны жəне жүйелiлiгi. 
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Қазақстан экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы курсындағы 
экономикалық есептер жəне олардың мақсаты. Экономикалық есептер құруға 
қажеттi цифр материалдарды алу көздерi. Географияны оқыту құралдарын 
пайдалану жөнiндегi оқытушылардың озық iс-тəжiрибелерi. 

 
7-тақырып.   География сабағы 

        Сабақ-географияны оқытудың негiзгi формасы. Оқу жұмыстарын 
жоспарлау. Жоспарлау түрлерi. Оқушылардың өз беттерiнше жұмыс iстеуi 
мен шығармашылық белсендiлiгiн дамытуда тақырыптық жоспарлаудың 
ролi; тақырыптық жəне күнделiктi сабақ жоспарларының өзара байланысы, 
күнделiктi сабақ жоспарында оқытушы мен оқушылар арасындағы 
байланыстың бейнеленуi. Оқытушының сабаққа даярлануы. Сабақтың 
мақсаттары мен міндеттерін қою (білімділік, дамытушылық, тəрбиелік) жəне 
мазмұнын анықтау; оқыту əдістері мен құралдарын таңдап алу. География 
сабағында оқыту процесiн оңтайландырудың  негiзгi жолдары. 
  География сабағының сипаты. Оқушылардың бiлiмi мен iскерлiгiн 
тексеру, оның бақылаушылық жəне бiлiм беру қызметi. Тексерудiң мазмұны. 
Оқушылардың өз беттерiнше таным əрекетi деңгейлерiне байланысты 
тексеру сұрақтары мен тапсырмалардың əр түрлi дəрежеде болуы. Бiлiм мен 
iскерлiктi тексерудi ұйымдастыру формалары (жекелей, жалпылай, 
тығыздалған сұрақтар). Тексеру формаларын таңдаудың мазмұнға, жас 
ерекшелiкке жəне оқушылардың бiлiмi мен iскерлiгi қалыптасуына 
байланыстылығы. Ауызша, жазбаша жəне графикалық тексерулердi 
пайдалану. Тапсырмалардың түрлерi: толық жауап берудi талап ететiн 
сұрақтар мен тапсырмалар, құрылымдық, сауалнамалар. Бiлiм мен iскерлiктi 
тексеру процесiнде оқушылардың белсендiлiгiн арттыру əдiстерi 
(рецензиялау, түсiнiк беру т.б). 
  Жаңа материалды оқып - үйрену. Мектеп географиясы мазмұнының 
теориялық  дəрежесi артуы мен байланысты жаңа материалды оқып-үйренуге 
қойылатын талаптар. Оқушылардың жаңа бiлiмдердi қабылдауға даярлығы 
(жаңа оқу материалын бұрын өтiлгендермен байланыстыра бiлу, 
проблемалық ситуациялар жасау, географиялық бiлiм мен iскерлiктiң 
практикалық маңызын ашу т.б). Оқып-үйренетiн материалды мағынасына 
қарай бөлшектерге бөлу, олардың əрқайсысынан танымдық тапсырмалар 
түзу. Бiлiм мен iскерлiктi қалыптастырудың əртүрлi кезеңiнде оқушылардың 
белсендiлiгiн арттыру əдiстерi: қабылдау, мəнiн түсiну, ойда сақтау, талдап 
қорыту жəне жүйеге келтiру, практикада қолдану. Жаңа материалды оқып-
үйренуде проблема қою. 
  Бiлiм мен iскерлiктi бекiту. Бiлiмдi “үлгi бойынша”  жəне 
шығармашылық қолдануды талап ететiн сұрақтар мен тапсырмаларды 
пайдалану. 

Үйге тапсырма беру; оның маңызы. Тапсырмаларды бiлiм көздерiне 
қарай жіктеу. Оқушыларды дифференциалды бағалай отырып жеке 
оқушыларға жəне топтарға берiлетiн үй тапсырмалары. 
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Географиядағы негiзгi сабақ түрлерiнiң сипаттамасы: аралас, жаңа 
материалды оқып-үйрену, қорытындылап-қайталау; өз беттерiмен жүргiзетiн 
жəне сарамандық жұмыстар. Оқытудың дəріс-семинар формалары, оларды    
Қазақстан жəне дүниежүзi экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы 
курстарында пайдалану мүмкiндiктерi. 

География оқытушыларының сабақты жетiлдiрудегi iс-тəжiрибесi, оны 
оқып-үйрену жəне көпшiлiккке тарату жолдары.  

 
8-тақырып. Географияны  оқытудың мектептен жəне сыныптан 

тыс түрлері.  
Сыныптан тыс жұмыстар-географияның оқу-тəрбие жұмыстарына 

қажеттi құрамды бөлiгi. Сыныптан тыс жұмыстардың бiлiмдiк-тəрбиелiк 
мақсаты: саяси-идеялық тəрбие, оқушылардың танымдық iскерлiгiн жəне 
географиядағы қызығушылығын дамыту, еңбек тəрбиесi, кəсiптiк бағдар 
беру, экологиялық тəрбие. Оқушылардың қоғамдық пайдалы iстерi ролiнiң 
артуы. Сыныптан тыс туристiк өлкетану жұмыстарының ерекше рөлi. 

Сыныптан тыс жұмыстардың негiзгi формаларының сипаты 
(географиялық үйiрме, сыныптан тыс оқу, конференция, сауық кештер, топ 
серуен -туристiк жұмыстар, “география апталығы” , олимпиада т.б); мазмұны, 
жоспарлау жəне əртүрлi сыныптан тыс жұмыстарды жүргiзу əдістемесі.  

Оқушылардың жас ерекшелiктерiне байланысты сыныптан тыс 
жұмыстардың ерекшелiктерi. 
Сыныптан тыс жұмыстар жайындағы география оқытушыларының озат iс-
тəжiрибесi, оны үйрену жəне көпшiлiкке тарату жолдары.  

Топ серуен - мектепте географияны оқыту формаларының бiрi, 
оқытудағы өлкетану принципiн жүзеге асырудағы, оқушылардың география 
ғылымы зерттеу əдістерімен таныстырудағы, оларды тəрбиелеудегi жəне 
таным əрекеттерiн дамытудағы маңызы. Топ серуеннiң оқушыларды еңбекке 
баулудағы рөлi. Мектеп бағдарламасындағы топ серуендер жүйесi, оның 
географияны оқыту мазмұнымен байланысы. Физикалық география топ 
серуендерi; олардың мақсаты, мазмұны жəне VI,VII,VIII сынып 
оқушыларына арналған  сарамандық  тапсырмалар.  Қазақстан экономикалық 
жəне əлеуметтiк география курсындағы өнеркəсiп орындарына топ серуен, 
оның мақсаты, мазмұны, оқушыларға арналған сарамандық тапсырмалар. 
Топсеруен ұйымдастыру: оған оқытушы мен оқушылардың даярлығы, 
топсеруендi өткiзу, алынған нəтижесiн ретке келтiру. 

Топсеруен өткiзудегi оқытушылардың озат iс тəжiрибелерi жəне 
жиналған материалдарды география сабақтарына пайдалану. 

 
9-тақырып.    Геоинформатика негiздерi жəне геоақпараттық 

жүйе (ГАЖ) - технология. 
Геоинформатика жəне ГАЖ туралы ортақ ұғымдар: даму тарихы, 

мəні, құрылымы, функциялары. Геоинформатика негiздерi. Шынайы 
бағытталған ГАЖ. Географиялық ГАЖ дəйектемесi. 
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ГАЖ құрылымы. ГАЖ-ң техникалық сипаттамасы. Сандық  жəне 
график түрiнде мəлiметтi анықтау  технологиялары. График түрiндегі 
стандарттар. 

ГАЖ-ы ақпараттық қамтамасыз ету.  Мəлiметтер көздерінің түрлерi. 
Карталар - ГАЖ негізі. ГАЖ-ңi бағдарламалық қамтамасыз етілуінің 
қолданысы мен сипаты. Негiзгi ГАЖ - пакеттер стандарты, құрылым жəне  
қызмет  ерекшелiктерi. 
  ГАЖ-тi ақпараттық, техникалыққа жəне бағдарламалық қамтамасыз 
етуге талаптар. ГАЖ технологиялар элементтері.  

Векторлық мəлiметтердiң өрнектеу əдiстерi, (желiлердегi байланысы 
жəне полигондардың арасындағы) топологияның ұсынысы-кодтау, рет 
жəне қайта кодтау сақтау жəне растрлық мəлiметтердiң өрнектеу; 
иерархиялық мəлiметтер құрылымдары, квадранттар тармағы. ГАЖ-е 
ғарыштық суреттердiң өңдеуiнiң əдiстерi жəне қолданысы. 

Математикалық - картографиялық модельдеудің əдiстерi.  Ғарыштық 
суреттердiң негiзiнде тақырыптық карталардың жасауын геоақпараттық 
технологиялары. Мəлiметтердiң географиялық қолданысы жəне геокодтау. 
ГАЖ  мəлiметтер жiктерiнiң тақырыптық келiсу əдiстерi. Мəлiметтiң 
семантикалық жəне геометриялық генерализациясы.  
   География сабақтарындағы жаңа ақпараттық технологияларының 
(интерактивті тақталар, электрондық мультимедиа оқулықтарды, сандық 
бiлiм беретiн бағдарламалар, т.б.) қолдану. 

 
ІІ Бөлім. Географияның жекелеген курстарын оқып-үйренудің 

əдістері 
10-тақырып.Физикалық географияның бастауыш курсы.                 
Физикалық географияның бастауыш курсын оқытудың бiлiмдiк, тəрбиелiк 
дамыту мақсаттары.    
Курстың құрылымы мен мазмұны. Жер геосфераларын оқып-үйрену-
курсты құрудың негiзi. 6 сыныпта геосфераларды оқып үйрену жүйелiлiгi 
жəне педагогикалық дəлелi. Жалпы жəне жеке ұғымдардың ара қатынасы.                 
Өлкетану материалы – курс мазмұнының органикалық бөлiмi. Оқытудың 
экологиялық принципiн жүзеге асыру. Азаматтардың табиғатты сақтау, 
оның байлықтарын қорғау мiндеттерi жайында Қазақстан Республикасы 
Конститутциясы материалдарын пайдалану. Оқушылардың табиғатта өзiн-
өзi ұстау ережелерiмен таныстыру туралы бағдарлама талаптары.            
Əрбiр географиялық қабықты сипаттаудың типологиялық схемасы: 
вертикаль бағыттағы құрамы мен көлемi, негiзгi құбылыстар, адамның 
шаруашылық əрекетiнде пайдаланылуы, табиғатты қорғау шаралары. 
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                Бiлiм мен iскерлiк қалыптастыру. Оқушылардың бiлiмi мен 
iскерлiгiне қойылатын талаптар. Бiлiмдi қалыптастыруда жекелей жұмыс 
жүргiзудiң басым болуы-оқушылардың жас ерекшелiктерiнiң нəтижесi. 
Өлкетану материалы мен табиғатқа байқау жүргiзуге жүйелi түрде сүйену. 
Көрнекiлiк құралдарын кеңiнен пайдалану. Оқыту əдiстерiн жиi ауыстыру 
қажеттiгi. 
                  Карта – оқып-үйрену объектiсi жəне бiлiм көзi. Картадан 
географиялық нысандарға сипаттама берудiң қалыптасқан жоспары. 
Географиялық атауларды оқып үйрену əдiстерi. Оқушыларды кескiн 
карталарды толтыруға үйрету.  
              Оқулық жəне дəптермен жұмыс iстеу ерекшелiктерi. Ауа райы, 
феналогиялық жəне табиғаттың басқа да құбылыстарың күн түзбесiн жүргiзу. 
Табиғаттың жеке компоненттерi арасындағы өзара байланыстарды 
оқушыларды түсiнуiне бiртiндеп жеткiзу. Табиғи-аумақтық кешен туралы 
бiлiм қалыптастыру негiзiн қалаушы “Табиғат компоненттерiнiң”  өзара 
байланысын тақырыбын оқып-үйрену ерекшелiктерi. Бағдарламада 
көрсетiлетiн сарамандық жұмыстар жүйесi жəне оларды орындау əдістемесі. 
Сабақтың басым түрлерi.  

 
11-тақырып.  Материктер мен мұхиттардың физикалық 
географиясы. 

Материктер мен мұхиттар географиясы курсын оқытудың бiлiмдiк, 
тəрбиелiк, дамыту мақсаттары. 
         Курстың құрылымы мен мазмұны. Курстың негiзгi бөлiмi-материктер 
мен мұхиттар табиғатының тұтас жəне өзiне тəн табиғи комплекстерiнiң 
сипаты, халықтың аса маңызды белгiлерi жəне оның шаруашылық 
əрекетiндегi ерекшелiктер, қазiргi саяси карта. Картографиялық бiлiмнiң 
дамуы. 

Материктер мен оның бөлiктерiн оқып үйрену үшiн теориялық 
фундамент ретiндегi “жер бедері мен климатының жалпы ерекшелiктерi”  
тақырыбының рөлi. Қорытынды ретiндегi “жалпы географиялық 
заңдылықтар”  тақырыбының жалпылау жəне дүниетану көзқарасы 
бағытындағы сипаты. Материктер мен мұхиттарды оқып - үйренудегi 
жүйелiлiк жəне педагогикалық дəлелi. 

Бiлiм мен iскерлiк қалыптастыру, оқушылардың бiлiмi мен iскерлiгiне 
қойылатын талаптар. Бiлiм қалыптастырудың индукциялық жəне 
дидукциялық жолдарын ұштастыру; физикалық географияның бастауыш 
курсы мен пəн iшiндегi байланысты орнату. Жалпы жəне жеке ұғымдарды 
қалыптастыруда өлке тану материалдарын пайдалану. Биология, тарих, 
физика жəне т.б. пəндермен пəн аралық байланыстарды iске асыру əдiстерi. 
Оқыту процесiнде салыстырудың рөлi. 

Материктер мен мұхиттар географиясы курсындағы проблемалық 
тапсырмалар мен проблемалық тəсiл. Бағдарламада көрсетiлген жалпылай  
қайталауды  жүргiзу əдістемесі. 
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12-тақырып.  Қазақстанның физикалық географиясы курсы 

Оқушылардың физикалық географиядан бiлiм алатын соңғы курстың бiлiмдiк, тəрбиелiк, дамыту 
мақсаттары. 

Курстың құрылымы мен мазмұны. Курстың негiзгi бөлiмдерi: 
“Қазақстан табиғатының зерттелуi” , “Қазақстан табиғатына жалпы 
сипаттама” , “Қазақстан табиғат кешендерiнiң əр түрлiлiгi” , “Табиғат 
ресурстарын ұтымды пайдалану жəне табиғатты қорғау” , олардың мазмұны 
жəне өзара байланысы.  

“Қазақстан табиғатына жалпы сипаттама”  бөлiмiн оқып-үйренуде бiлiм 
мен iскерлiк қалыптастыру. Қазақстан табиғатын жалпы заңдылықтар 
жағдайында оқып-үйрену. Бөлiмдi оқып-үйренуде өлке тану принциптерiн 
жүзеге асыру. Проблемалы тəсiлдi пайдалану. Табиғат құбылыстары мен 
процестерiн оқып-үйренуде физика, химия жəне биология пəндерiмен 
байланысты жүзеге асыру. 
  “Қазақстан табиғат кешендерiнiң əр түрлiлiгi”  бөлiмiн оқып-үйренуде 
бiлiм мен iскерлiктi қалыптастыру. Курс бойынша бағдарламада көрсетiлген 
сарамандық жұмыстар жүйесi.  

13-тақырып. Қазақстанның экономикалық жəне əлеуметтiк 
географиясы 
  Қазақстан экономикалық жəне əлеуметтiк географиясын оқытудың 
бiлiмдiк, тəрбиелiк, дамыту мақсаттары. Курстың оқушыларға 
экономикалық, экологиялық жəне политехникалық бiлiм берудегi маңызы.  

Курстың құрылымы мен мазмұны. Курс бөлiмдерi: “Қазақстанды 
экономикалық-географиялық тұрғыдан шолу”  жəне “Қазақстан 
Республикасы экономикалық аудандарының географиясы” , олардың өзара 
байланысы, құрылуы мен мазмұнындағы ерекшелiктерi. Курстың жалпы 
ұғымдар жүйесi, экономикалық географиялық байланыстардың түрлерi, 
iскерлiктер жүйесi. Қазақстан физикалық географиясы пəнiмен курс аралық, 
химия, физика, биология жəне тарихпен пəн аралық байланыстар. Курс 
мазмұнындағы оқытудың өлке тану принципiн жүзеге асыру.  

Бiлiм мен iскерлiктер қалыптастыру.  Бiлiм мен iскерлiкке қойылатын 
талаптар. Оқушыларды экономикалық карталар, статистикалық материалдар, 
экономикалық-географиялық жəне экономикалық есептердi шығаруға, 
мезгiлдi баспалар материалдарымен жұмыс iстеуге үйрету.  Бағдарламада 
көрсетiлген сарамандық жұмыстар жүйесi.  

“Қазақстанды экономикалық-географиялық тұрғыдан шолуды”  оқып-
үйрену. Экономикадағы шаруашылық салалары мен экономикалық 
географиялық нысандарға сипаттама берудiң қалыптасқан жоспарын 
қолдану. Курстың осы бөлiмiндегi жалпы ұғымдарды қалыптастыру əдiстерi; 
оқушылардың топ серуен кезiндегi жергiлiктi жердегi кəсiпорындар жайында 
алған бiлiмдерiн сабақта қолдана алуы.  

“Қазақстан Республикасы экономикалық аудандарының географиясы”  
бөлiмiн оқып-үйрену. Жаңа ұғымдарды қалыптастыру əдiстерi.  
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14-тақырып. Дүниежүзiнің экономикалық жəне əлеуметтiк 
географиясы (оның 10-11 сыныптарға арналған жаратылыстану жəне қоғамдық-
гуманитарлық бағыттары негізінде). 
 
       Дүниежүзi экономикалық жəне əлеуметтiк географиясын оқытудың 
бiлiмдiк, тəрбиелiк, дамыту мақсаттары. Сыртқы экономикалық саясатымен 
таныстырудағы курстың ерекше рөлi. Курстың саяси-идеялық бағыттылығы. 
        Дүние жүзiнiң саяси картасы. Дүниежүзiлiк табиғи ресурстар, дүние 
жүзi халқы, дүние жүзi шаруашылығы географиясы, əр түрлi əлеуметтiк-
экономикалық типтегi елдердiң халқы мен шаруашылығының ерекшелiктерi 
туралы жалпы ұғымдар жүйесi. Курс мазмұнындағы типологиялық тəсiл.        
     Қазақстан экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы курсымен бiлiм 
жəне iскерлiк, дүниетану идеясы жағынан пəн iшiндегi байланыстар. 
Пəнаралық байланыстар; тарихпен байланыстың ерекше рөлi. 
         Бiлiм мен iскерлiк қалыптастыру. Бiлiм мен iскерлiкке қойылатын 
талаптар. Оқыту процесiнде жоғарғы сынып оқушыларының жас 
ерекшелiктерiн жəне курстың мектепте географиялық бiлiмдi аяқтаушы 
екенiн еске алу. Жалпы ұғымдар қалыптастыруда дидуктивтiк жолдардың 
басымдығы. 
       “Дүние жүзiне жалпы экономикалық географиялық шолудың”  оқып-
үйрену əдістемесі. Жалпы ұғымдарды қалыптастыру мен дүние жүзi 
шаруашылығы салалары географиясын оқып үйренуде пəн iшiндегi 
байланыстарды жасау əдiстерi. Оқушылардың картамен, статистикалық 
материалдармен, оқулық мəтiнiмен өз бетiнше iстейтiн жұмыстарын 
пайдалану. 
 
  15-тақырып.  Географиядан факультативтiк курстар 
       Факультативтiк курстар – мектепте географияны оқыту формаларының 
бiрi. Олардың оқушыларға бiлiм, тəрбие жəне кəсiптiк бағдар берудегi ролi. 
Географиядан негiзгi факультативтiк курстар: “картография жəне топография 
негiздерi” , “өлкетану” , “туризм жəне экскурсия тану негiздерi”  “табиғат 
қорғау” . Əрбiр факультативтiк курстың құрылымы мен мазмұнындағы 
ерекшелiктер, географияның мектеп бағдарламасымен байланысы. 
Факультатив сабақтарын ұйымдастыру əдісі мен формалары. Оқушылардың 
шығармашылық белсендiлiгiн дамытудағы өз бетiнше жұмыс iстеу, топ 
серуен, сарамандық сабақтарының рөлi. Бiлiм мен iскерлiктi тексеру 
ерекшелiктерi. 

Сарамандық сабақтың тақырыптары 
 
I -тақырып. Географиядан орта мектеп бағдарламасы 
Студенттердiң бағдарламамен жаттығу жəне өз бетiнше жүргiзетiн 

жұмыстары. Түсiнiк хатты талдау: мектепте географияны оқытудың мақсаты  
мен мiндетi; географияны оқыту процесiне қойылатын негiзгi бағдарлама 
талаптары. Бағдарлама құрылымы мен мазмұнын сыныптан сыныпқа 
көшудегi бiрiздiлiгi жəне бiлiм мен iскерлiк дамуы тұрғысынан талдау. 
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Бағдарламаның  əдістемелік  жабдықталуымен танысу: жеке курстар жəне 
оқу тақырыптарының негiзгi бөлiктерi; бағдарлама құрылуының 
типологиялық схемасын бағалау. Бағдарламаның ғылыми деңгейi, оның 
тəрбиелiк бағыты, оқытудың өлкетану жəне экологиялық принциптерiнiң 
жүзеге асырылуы. Оқытушының оқу-тəрбие процесiнiң даярлау мен 
ұйымдастыру үшiн бағдарламаның маңызы туралы қорытынды. 

I I -тақырып. Географияны оқыту құралдары 
Оқулық  жəне онымен жұмыс iстеу əдiстерi. Оқулықтың құрылымы 

мен мазмұны жағынан бағдарламамен салыстыру. Оқулықтың мəтiнiмен  
жəне  мəтiнен тыс компоненттерiмен танысу. Оқулықпен жұмыс iстеудiң əр 
түрлi əдiстерiн таңдап алуға жəне қолдануға жаттығу. 

Оқытудың басқа көрнекiлiк құралдары жəне техникалық оқыту 
құралдары. Оларды талдау. Сабақта табиғи қосымша құралдарды, қабырға 
картиналарын, т.б. пайдалану əдiстерi. Студенттердiң ұғымдар жəне олармен 
байланысты түсiнiктер қалыптастыруда көрнекiлiк құралдар мен техникалық 
оқыту кұралдарын пайдалану əдiстерiн ойластыруы жəне көрсетуi. 

 I I I -тақырып. Географияны оқыту əдістері. Проблемалы оқыту 
Географиялық бiлiм мазмұнының əр түрлi компоненттерiн 

қалыптастыру мақсатымен төменгi жəне жоғарғы сыныптарда түсiндiру-
иллюстрациялық, репродукциялық, проблемалық баяндау, iшiнара iздену 
жəне зерттеу əдістемесін таңдауда жəне пайдалануда студенттердiң өз 
бетiнше iстейтiн жұмыстары мен жаттығулары. Проблемалық ситуацияларды 
даярлау, проблеманы тұжырымдау, гипотезалар  ұсыну, проблеманы шешу 
жолдарын анықтау, қорытындыларды тұжырымдау. 

IV-тақырып.  Оқу жұмыстарын жоспарлау 
Тақырыптық жоспарлау – оның мəнi, маңызы, тақырыптық 

жоспарларды жасау. Студенттердi тақырып бойынша бiрнеше сабақты 
даярлауға үйрету(оқушының таңдауы бойынша). 

Күнделiктi сабақты жоспарлау. Студенттердiң сабаққа оқу 
материалдарын, əдiстердi жəне оқыту құралдарын таңдап алуға жаттығуы. 
 Сабақтың əр кезеңiнде оқытушы мен оқушылардың iс-əрекетiн 
бейнелейтiн сабақ конспектiсiн жасауға үйрету. 

V-тақырып. Физикалық географияның бастауыш курсы 
Студенттердiң физикалық географияның бастауыш курсында оқу 

комплекстерiмен  жұмыс iстеуi. Бағдарлама, оны талдау: курстың құрылымы 
,негiзгi бiлiм, iскерлiк мəселелерi, дүние тану идеялары. Оқулық оның 
құрылымы: мəтiндi талдау, оны логикалық бөлiмдерге ажырату (фактi, 
сипаттау, түсiндiру, ұғымдарды қалыптастыру, жалпылай кеңейту, 
қорытынды), олардың арасындағы арақатынасын анықтау; оқулықтың 
мəтiнен тыс компоненттерiн (сұрақтар мен тапсырмалар, иллюстрациялар, 
қосымшалар, терминдер сөздiгi т.б.) талдау. Картографиялық құралдар, 
оларды талдау; оқушыларды топографиялық картамен, жарты шарлар 
картасымен, глобуспен жұмыс iстеуге үйретуге арналған жаттығулар; план 
жəне карта бойынша географиялық нысандарға сипаттама беру. Физикалық 
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географияның бастауыш курсына арналған басқа көрнекiлiк құралдар мен  
электронды оқыту  бағдарламаларымен (ЭОБ) жұмыс істеу жəне оларды 
талдау. 

Бағдарламалық сарамандық жұмыстар, олардың мазмұны, 
дидактикалық мақсаты, бiлiм көздерi т.б. бойынша талдау жəне топтастыру; 
сарамандық жұмыстардың  барлық түрлерi бойынша оқушылар үшiн 
тапсырмалар, оларды орындау, жұмыс қорытындысы үлгiсi жайында 
нұсқаулар дайындау. 

Студенттердiң бағдарламаның типтiк тақырыптары бойынша сабақтың 
жеке бөлiктерi мен жоспар – конспектiсiн жасауы. Тақырыптық жоспарлау. 

 
VI-тақырып. Материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы. Студенттердiң материктер мен мұхиттар географиясында оқу 
комплекстерiмен жұмыс iстеуi. Бағдарлама оны талдау: физикалық 
географияның  бастауыш курсымен салыстырғанда курстың құрылымы, 
бiлiм, iскерлiк, дүние тану идеясының негiзгi мəселелерi. Оқулық, оны 
талдау. Сабақта оқулықтың мəтiнi мен мəтiнен тыс компоненттерiн 
пайдалану əдiстерiн белгiлеу. Əдістемелік əдебиет, оны талдау. 
Картографиялық құралдар, оларды талдау; оқушыларға олар үшiн жаңа 
карталарды “таныстыруға”  жаттығу. Материктер мен мұхиттар географиясы 
курсын арналған басқа көрнекiлiк құралдар мен  ЭОБ, оларды талдау. 
Теориялық, эмпирикалық бiлiмдердi жəне əр түрлi əдістерді оқыту жайында 
қажеттi iскерлiктi қалыптастыру мақсатында сабақта кестелер мен 
картиналарды, экрандық құралдарды жəне оқытудың басқа құралдарын 
пайдалану əдiстерiн анықтау. Бағдарламалық сарамандық жұмыстар, оларды 
талдау жəне топтастыру, сарамандық жұмыстардың барлық типтерiне 
тапсырмалар құрастыру, оларды орындау, жұмыс қорытындысы үлгiсiн 
жасау үшiн нұсқаулар даярлау. Студенттердiң бағдарламаның типтiк 
тақырыптары бойынша сабақтың жеке бөлiктерi мен жоспар конспектiсiн 
жасау. “Материктер картасы”  тақырыбы, оның оқытушылардың 
картографиялық бөлiмi мен iскерлiгiн дамытудағы орны; оқушыларды əр 
материктiң карталар жиынтығын жəне дүние жүзi тақырыптық карталарымен 
жұмыс iстей бiлуге жаттықтыру; оқушылардың картамен өз бетiнше жұмыс 
iстеуiне арналған типтiк жəне шығармашылық тапсырмалар даярлау.  
Материкке жалпы шолу: материктiң табиғаты халқы жəне саяси картасын 
сипаттау жоспарының пунктерi бойынша оқу материалдарын, оқыту 
əдістемесін, əдiстерiн жəне құралдарын iрiктеп алу; оқушылардың өз бетiнше 
жұмыс iстеуiне арналған типтiк жəне  шығармашылық тапсырмалар құру; 
оқушыларды материкке сипаттама берудiң типтiк жоспарымен жұмыс iстеуге 
үйрету. Оқушыларды тақырыптық  карталарды талдауы жəне 
байланыстыруы, пəн iшiндегi жəне пəнаралық байланыстарды жүзеге 
асыруға үйрететiн, салыстыруды қолдану əдістемесі көрсетiлген сабақтың 
жоспар – конспектiсiн жасау.  
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           Материктiң табиғат ерекшелiктерi: табиғат кешенi сипаттамасы 
жоспарының пункттерi бойынша оқу материалын, əдістерді, əдiс жəне оқыту 
құралдарын iрiктеп алу. Оқушыларды типтiк жоспармен жұмыс iстеуге, 
табиғат кешенi компоненттерi арасындағы өзара байланыстарды анықтауға 
үйрету. Табиғат компоненттерi арасындағы, адамның  тiршiлiк жағдайы мен 
шаруашылық iс-əрекетi арасындағы өзара байланыстарды, оқушыларға 
экологиялық тəрбие берудi ашатын сабақтардың фрагменттерiн жасау.  
           “Жалпы географиялық заңдылықтар”  тақырыбы: оқу материалдарын, 
əдістерді, əдiстер мен оқыту құралдарын iрiктеп алу; оқушыларға берiлетiн 
сұрақтар мен тапсырмаларды тұжырымдау; проблемалы оқытуды 
ұйымдастыру; сабақтың əрбiр тақырыбының нəтижесi бойынша 
оқытушының қорытындылар мен толықтырулар тұжырымдауы. 

 
VI I -тақырып. Қазақстанның физикалық географиясы 

        Студенттердiң «Қазақстанның физикалық географиясы» бойынша оқу 
кешендерiмен жұмыс iстеуi. Бағдарлама оны талдау; курстың құрылымы, 
бiлiм, iскерлiк қалыптастыру мəселелерi. Оқулық, оны талдау, сабақта 
оқулық мəтiнi мен мəтiннен тыс компонеттерi пайдалану əдiстерiн анықтау. 
Əдістемелік əдебиеттер, оларды талдау.  
       Оқу бағдарламасындағы сарамандық жұмыстар, оларды талдау. 
Студентердiң бағдарламаның типтiк тақырыптары бойынша сабақтың 
үзiндiлерi мен жоспар-конспектiсiн жасауы. Қазақстан табиғатына жалпы 
сипаттама: Қазақстан табиғатын сипаттаудың жоспары бойынша оқу 
материалын, əдістерді жəне оқыту құралдарын таңдап алу. Пəн iшiндегi, курс 
аралық жəне пəн аралық байланыстарды ашу.  
        Жетекшi ұғымдар, өлкетану жəне экологиялық материалдарды 
пайдалану əдістемесі көрсетiлген сабақ үлгiлерiн даярлау. 
       Қазақстанның табиғат кешендерiнiң əр түрлiлiгi: Қазақстан табиғатын 
аудандастыру, олардың ерекшелiктерiне сипаттама беру жоспары бойынша 
оқу материалын, əдістері мен əдiстерiн таңдап алу. Табиғи аумақтық кешен 
(ТАК)  табиғатының өзiндiк ерекшелiгi жəне оның себептерi, табиғат қорғау 
мəселелерi көрсетiлген сабақтың жоспар-конспектiлерiн жасау. 

 
VI I I -тақырып. Қазақстанның экономикалық жəне əлеуметтiк 

географиясы 
Студенттердiң «Қазақстанның экономикалық жəне əлеуметтiк 

географиясы» бойынша оқу кешенiмен жұмыс iстеуi. Бағдарлама, оны 
талдау: курстың  құрылымы, негiзгi бiлiм, iскерлiк мəселелерi. Оқулық, оны 
талдау: оқулық мəтiнi жəне мəтiннен тыс компонеттерiн пайдалану. 
Картографиялық құралдар оларды талдау: экономикалық карталармен жұмыс 
iстеу iскерлiктерiне үйрету. Басқа көрнекi құралдармен статистикалық 
материалдар, таблицалар жəне экрандық құралдарды пайдалану əдістемесін 
жасау.   Бағдарламалық сарамандық жұмыстар, оларды талдау.  
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      Қазақстан Республикасы шаруашылығы салаларының географиясы: 
шаруашылық салаларының сипаттамасы бойынша оқу материалын, 
əдістерды, оқыту құралдарын таңдап алудағы жаттығу: оқушыларды типтiк 
жоспар, статистикалық материалдар, сызба нұсқалар, басқа да оқу 
құралдарымен жұмыс iстеу шеберлiгiне үйрету. Қазақстан Республикасы 
экономикалық аудандарының географиясы: экономикалық аудандар 
сипаттамасы, аудандарға сипаттама беру типтiк жоспары бойынша оқу 
материалдарын, əдістемесін жəне оқыту құраларын таңдап алуға жаттығу. 

IX-тақырып. Дүниежүзiнің экономикалық жəне əлеуметтiк 
географиясы (оның 10-11 сыныптарға арналған жаратылыстану жəне 
қоғамдық-гуманитарлық бағыттары мысалында). 
        Студеттердiң «Дүниежүзiнің экономикалық жəне əлеуметтiк 
географиясы» курсының оқу кешенiмен жұмыс iстеуi. Бағдарлама, оны 
талдау: курстың құрылымы, негiзгi бiлiм, iскерлiк. Оқулықтары (оның 
жаратылыстану жəне қоғамдық-гуманитарлық бағыттарындағы 10-11 
сыныптарға арналған), оларды талдау: оқулықтар мен оқу құралдарының  
(хрестоматия, т.б.) мəтiндерi жəне мəтiннен тыс компоненттерiмен жұмыс 
iстеу əдiстерi. Картографиялық құралдар, оларды талдау: Қазақстан 
экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы бойынша карта кешендерi мен 
картосхемаларды салыстыру жəне пайдалану əдiстерi. 
        Бағдарламалық сарамандық жұмыстар, оларды талдау: сарамандық 
жұмыстардың  əрбiр түрлерiн орындауға тапсырмалар мен нұсқаулар 
даярлау. 
         Студеттердiң бағдарламаның типтiк тақырыптары бойынша 
сабақтардың үлгiлерi мен жоспар-конспектiлерiн жасауы. Дүние жүзiне 
жалпы экономикалық-географиялық шолу: тақырыптардағы негiзгi 
ұғымдарды ашу үшiн əдістерді, оқыту құралдарын таңдап алуға жаттығу. 
Курстың пəнiшiлiк жəне пəнаралық байланыстар негiзiнде жəне проблемалап 
оқыту көрсетiлген сабақтардың үлгiлерiн жасау.  
  Жеке елдердi оқып үйренудегi елдерге сипаттама берудiң типтiк 
жоспары бойынша  оқу материалын, əдістерды, оқыту құралдарын таңдап 
алу. Оқытудың лекция-семинар формаларын пайдалануды көрсететiн 
бiрнеше сабақтың үлгi жоспарларын жасау. 
 
1-Рубеждік бақылауға арналған сұрақтар 

1. Пəннің əдістеменің ғылым ретіндегі міндеті жəне мазмұны 
2. Оқыту əдістемесінің ғылым ретіндегі дамуы 
3. Географияны оқыту əдістемесінің  білім берудегі  мəні 
4. Географияны оқыту əдістемесінің пəн аралық байланысы 
5. География сабағындағы тəрбие жəне білім беруді дамыту 
6. Географияны оқыту əдістемесінің тəрбиелік мəні 
7. Географияны оқытудың практикалық бағыты 
8. Географияны оқытудағы дамыту міндеттері 
9. Географияны оқытудағы  білім беру міндеті 
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10.  Заманауи география сабақтары 
11. Географияны оқыту барысында оқушылардың қабілеттілігін 

арттыру жəне дамыту 
12. Мектеп географиясының  мазмүны 
13.  Мұғалімнің сабаққа дайындығы 
14. Географияны оқытудағы оқушының жеке қабілетін ескеру 
15.  Географияны оқытудағы география кабинетінің ролі 

 
2-Рубеждік бақылауға арналған сұрақтар 
 

  1.Географияны оқытудың əдістері 
2. Əдістердің жеке түрлеріне сипаттау(түсіндірме-суреттеу) 
3. Репродуктивті əдіс 
4. Дамыту əдісі 
5. Зерттеу ізденіс əдісі 
6. Дəстүрлі емес сабақтың түрлері 
7. Дəстүрлі сабақ беру түрлері 
8. Сабақтан тыс географиялық  білім беру 
9. Географияны оқытудағы жаңа технологиялар 
10. Географиялық білім мен іскерлік-дағдылар 
11. Географияны оқытудың негiзгi құралдарымен  жұмыс 
12 Географияны оқыту құралдары мен география кабинетiнің оқу-

танымдық қызметі 
13.Географиялық заңдылықтар мен ұғымдар туралы білімді 

қалыптастыру əдістері 
14. Мектеп географиясың жеке курстарының мазмұны, мақсаты жəне 

міндеттері. 
15. Географиядағы курс аралық байланыс 
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15. Коринская В.А. Формирование понятий при изучении курса географии 
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16. Герасимова Т.П. Основы методики обучения начальному курсу 
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21. Петрова Н.Н. Методика преподавания географии в дифференцированной 
школе. - М. 2000. 
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ТҮСІНІК ХАТ 

«Жалпы жертану» курсы оқу курсы түрлі бағыттағы география 
мамандарын дайындаудағы негізгі пəндердің бірі болып табылады. 

 Бұл пəннің басты мақсаты – географиялық қабықты біртұтас 
ғаламдық  табиғат кешені ретінде қарастыра отырып, оның құрылымы мен 
дамуының жалпы заңдылықтарын анықтау.  

Курстың басты міндеті – жалпы заңдылықтарға бағынған 
географиялық қабық құрамдас бөліктері (атмосфера, гидросфера, 
литосфера) жəне биосферадағы тірі заттардың өзара байланысы мен бір-
біріне бағынышты əрекеттерін оқып білу.  

Бұл пəнді оқып-үйрену барысында географиялық қабықтың аумақтық 
жіктелуі туралы алғашқы ғылыми түсініктер беріледі.   Географиялық қабық 
біртұтас планеталық масштаб құра отырып, мозаика тəрізді жекелеген жай 
жəне күрделі құрылымды табиғат кешендерінен тұрады. Осы пəннен алған 
білім студенттердің географиялық қабықтағы өзара байланысты жəне 
бағынышты сипаттарды иеленген табиғи процестер мен құбылыстардың 
толассыз дамуы нəтижесінде қалыптасқан материалдық жүйе ролін 
атқаратын жалпылама табиғатқа деген көзқарасты қалыптастырады жəне оны 
одан əрі жетілдіре түседі.  

Физикалық география ғылымдары географиялық қабық 
компоненттерін зерттейді. Олар: геоморфология (жер бедерін зерттеу 
ғылымы), климатология (климатты зерттейтін) жəне метеорология (ауа 
райы), океанология (дүниежүзілік мұхитты зерттейтін), гидрология (құрлық 
суын зерттейтін), топырақтану (топырақтың қалыптасу заңдылығын 
зерттейтін), биогеография сияқты аса маңызды ғылым салаларымен тығыз 
байланысты. 

Географиялық қабықтың қазіргі табиғат жағдайын толық түсіну үшін 
оны құрайтын барлық табиғат компоненттерінің даму тарихын терең білу 
қажет. Ол палеогеографиялық зерттеу мəліметтеріне негізделеді. 

Ұсынылып отырған бағдарлама 5В011600 – География мамандығы 
бойынша мамандар дайындалатын педагогикалық жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне арналып, оқу жоспарына сəйкес дайындалған. 

Бағдарлама бес бөлімнен тұрады. «Жер аспан əлемінде» деп аталатын 
бірінші бөлімде Жер ғаламшарын ғарыш кеңістігінің құрамдас бөлігі ретінде 
қарастырады. Жер ғаламшарына Ғарыш кеңістігі мен ондағы басқа аспан 
денелерінің тигізетін ықпалы күшті. Сондықтан географиялық қабық пен 
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оған тəн заңдылықтардың жүзеге асуын ғарыш əсерінсіз қарастыру мүмкін 
болмайды.  

Бағдарламаның екінші, үшінші жəне төртінші бөлімдері Жер 
қабығының компоненттері – атмосфера, гидросфера жəне биосфераны оқып-
үйренуге арналған.  

«Географиялық қабық» деп аталатын аса маңызды бесінші бөлімінде 
бұған дейінгі қарастырылған білім негіздері қорытындыланады. Бөлім 
соңында адамның шаруашылық əрекетінің географиялық қабыққа түсіретін 
салмағының күннен-күнге артуы мен экологияның кейбір ғаламдық 
мəселелері қарастырылады.  

Пəн бойынша оқу дала практикасы қарастырылған.  
«Жалпы жертану» пəнін оқыту нəтижесінде студент мынадай 

мəселелерді жетік білуі тиіс: 

•  Ғарыштағы денелердің пішіндері мен материяның түрлерін;Формы  
• Жердің пішіні мен мөлшерін;  
• Жердің өз білігінен айналуы жəне оның салдары;  
• Жердің Күнді айнала қозғалуы жəне оның салдары;  
• Атмосфера, оның құрылысы мен құрамы. Басқа қабықтармен 

байланысы;  
• Гидросфераның географиялық қабықтың құрамдас бөлігі екендігін, 

олардың өзара байланысын; 
• Географиялық қабықтың жалпы географиялық заңдылықтарын; 
• Табиғат пен қоғам арасындағы өзара байланысты аша білуі тиіс. 

«Жалпы жертану» пəнін оқыту нəтижесінде студент мынадай 

біліктілікті меңгеруі тиіс: 

• Графиктер мен диаграммаларды талдай білу; 
• Кейбір арнаулы карталарды сызу жəне құрастыра білу 
• Климаттық, гидрологиялық жəне басқа сипаттамалар жасай білу 
• Есептер шығара білу; 
• Жер шары бойынша берілген географиялық номенклатура 

жиынтығын есте сақтай білуі тиіс. 
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Тақырыптық жоспар 

 
№ Тақырып 

Кіріспе  

1 Географияның Жер туралы ғылымдағы орны 

1 бөлім Жер аспан əлемінде 
2 Аспан əлемі жайлы түсінік 

3 Жер ғаламшары туралы түсінік 

2 бөлім Атмосфера – географиялық қабықтың құрамдас бөлігі 
4 Атмосфераның құрылысы жəне маңызы 

5 Күн радиациясы 

6 Атмосферадағы су  

7 Атмосфералық қысым 

8 Ауа райы жəне климат 

3 бөлім Гидросфера – географиялық қабықтың құрамдас бөлігі 

9 Гидросфера. Жер шарындағы су айналымы  

10 Дүниежүзілік мұхит 

11 Құрлық сулары 

4 бөлім Биосфера 
12 Жер биосферасы 

5 бөлім Географиялық қабық 
13 Географиялық қабықтың жалпы заңдары мен заңдылықтары 

14 Географиялық қабықтағы зат пен энергия айналымы  

15 Адамзаттың геоэкологиялық проблемалары 
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Пəннің мазмұны 
 

1 Тақырып. Кіріспе. Географияның Жер туралы ғылымдағы орны 

«Жалпы жертану» курсының жалпы физикалық  географияны оқыту 
пəні ретіндегі орны мен маңызы, зерттеу нысандары. Пəннің мақсаты мен 
міндеттері. Географиялық қабық туралы түсінік. Олардың құрамдас 
бөліктері, тұтастығы жəне өзге жер қабықтарынан сапалық өзгешеліктері. 
Табиғат кешендері компоненттерін зерттейтін ғылым салалары.  

Жер туралы ғылымдар жүйесіндегі физикалық географияның орны. 
Табиғи ортаны қорғау мен тиімді пайдалану мəселелерін шешудегі 
физикалық географияның рөлі. 

География ғылымының негізгі даму кезеңдері. География ғылымдары 
арасындағы өзара байланыс. Физикалық-географиялық зерттеулердің қазіргі 
заманғы əдіс-тəсілдері. Физикалық географияның даму болашағы. 

«Жалпы жертану» курсының мазмұны. География пəні мұғалімін 
даярлау барысындағы пəннің маңызы. 

 
1 бөлім. Жер аспан əлемінде 

2 Тақырып. Аспан əлемі жайлы түсінік 

Материяның Аспан əлемінде көрініс беру пішіндері. Ғарыштық денелер 
жəне олардың  бір-бірімен  қарым-қатынасы. Жұлдыздық жүйелер. 
Галактика, Күн жүйесі. Күннің белсенділігі жəне оның географиялық 
қабыққа тигізетін əсері.  

3 Тақырып. Жер ғаламшары туралы түсінік 

Жердің пішіні мен мөлшері, оның географиялық маңызы. Жер 
қозғалыстары. Жердің өз білігінен айналуы жəне Күнді айнала қозғалуы, 
олардың əсері. Уақыт өлшемі. Кориолис күші. Тəуліктік ырғақтылық. 
Магнитосфера. 

 

2 бөлім. Атмосфера – географиялық қабықтың құрамдас бөлігі 
4 Тақырып. Атмосфера туралы жалпы түсінік 

Атмосфераның құрамы мен құрылысы. Географиялық қабықтың басқа 
компоненттерімен өзара байланысы.  

5 Тақырып. Күн радиациясы 
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Күн радиациясы – географиялық қабықтағы ең негізгі энергия көзі 
ретінде. Күн радиациясының географиялық ендік жəне күннің түсу бұрышы 
мен күн ұзақтығына қарай таралуы. Күн радиацияның атмосферадағы 
өзгерісі. Радиациялық баланс. Атмосферадағы парниктік (жылыжай) эффект. 
Температураның биіктікке қарай өзгеруі. Адиабаттық процесс. 
Температуралық инверсия. Ауа температурасының жылдық өзгерісі. 
Изотермалық жəне изоаномалия карталары. Жылу белдеулері. 

6 Тақырып. Атмосферадағы су 
Атмосфера құрамындағы судың мөлшері жəне түрлері. Ауа 

ылғалдылығының сипаттамасы: абсолюттік, салыстырмалы. Шық нүктесі. 
Булану жəне буланушылық. Ылғалдылықтың жер бетіндегі жəне ауа 
қабатындағы конденсациясы мен сублимациясы. Бұлттар жəне олардың 
түзілу жағдайы. Бұлттардың классификациясы. 

Атмосфералық жауын-шашындар. Жауын-шашын түрлері. Жауын-
шашынның жер бетінде таралу заңдылықтары.  

7 Тақырып. Атмосфералық қысым 

Атмосфералық қысым, қысым орталықтары. Жел. Ауа массалары. 
Атмосфералық фронттар.  Циклондар мен антициклондар. Атмосфераның 
жалпы  айналымы. Төсеніш беттің атмосфера циркуляциясына тигізетін 
əсері. 

8 Тақырып. Ауа райы жəне климат 

Ауа райы. Ауа райы элементтері. Жергілікті жер ауа райының белгілері. 
Ауа райын болжау қызметі. Климат. Климат қалыптастырушы процестер: 
жылу, ылғал айналымы, атмосфера циркуляциясы. Климаттың 
классификациясы. Климат өзгерістері жəне олардың географиялық 
қабықтағы маңызы.  

 

3 бөлім. Гидросфера – географиялық қабықтың құрамдас бөлігі 

9 Тақырып. Гидросфера 

Гидросфераның көлемі мен құрылымы. Табиғаттағы сулардың ең 
маңызды қасиеттері. Жердегі су айналымдары жəне оның географиялық 
қабықтағы маңызы. 

10 Тақырып. Дүниежүзілік мұхит 
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Дүниежүзілік мұхит – біртұтас табиғат құрылымы. Дүниежүзілік мұхит 
бөліктері. Дүниежүзілік мұхит суларының физикалық-химиялық қасиеттері. 
Дүниежүзілік мұхит суларының қозғалысы. Дүниежүзілік мұхит – тіршілік 
ортасы ретінде. Дүниежүзілік мұхит суының табиғат ресурстары жəне оны 
тиімді пайдалану. 

11 Тақырып. Құрлық сулары 

Жер асты сулары. Өзендер. Өзендердің қоректенуі мен су режимі. 
Көлдер. Көл қазан шұңқырларының қалыптасуы. Көл суының химиялық 
құрамы. Батпақтар. Батпақтардың қалыптасуы жəне оның эволюциясы.  
Мұздықтар. Жер шарындағы қазіргі мұз басу аудандары. Мұздықтардың 
морфологиялық типтері. Жер шарындағы тұщы су проблемалары. 

 

4 бөлім. Биосфера 

12 Тақырып. Биосфера туралы түсінік 

Биосфераның шекарасы, құрамы мен құрылысы. Атмосфера, гидросфера 
жəне литосфера, біртұтас географиялық қабық дамуындағы тірі заттардың 
рөлі. Биосферадағы заттар мен энергияның биологиялық айналымы. 
Биосфера туралы В.И.Вернадский ілімі. Ноосфера туралы түсінік. 

 
5 бөлім. Географиялық қабық 

13 Тақырып. Географиялық қабықтың жалпы заңдары мен 
заңдылықтары 

Географиялық қабық жəне оның құрылымы. Географиялық қабық 
дамуының негізгі кезеңдері. Географиялық қабық жəне табиғи процестер.  

14 Тақырып. Географиялық қабықтағы зат пен энергия айналымы 

Географиялық қабықтың бірегейлігі мен біртұтастығы. Географиялық 
нысандардың зона бойынша таралу заңдылығы. Табиғи процестер мен 
құбылыстар, олардың ырғақтылығы.  

15 Тақырып. Адамзаттың геоэкологиялық проблемалары 

Ландшафт туралы түсінік. Географиялық ортадағы адам мен қоғамның 
қарым-қатынасы. Табиғат ресурстары. Адамзаттың геоэкологиялық 
проблемалары.  



75 

 

Ұсынылатын практикалық сабақтар тізімі 
1.  Ғарыш кеңістігіндегі Жер. Күн жүйесі 
2.  Уақытты анықтауға арналған есептар 
3.  Атмосфера. Күн радиациясы. Ауа температурасы 
4.  Атмосфералық қысым жəне жел 
5.  Синоптикалық карталарға талдау жасау 
6.  Б.П.Алисов бойынша климаттық белдеулер мен типтеріне сипаттама беру 
7.  Гидросфера. Табиғаттағы су айналымы 
8.  Дүниежүзілік мұхит пен оның бөліктерінің морфометриялық сипаттамасы.  
9.  Мұхит беткі ағыстары сызбасын талдау, олардың материктер табиғатына 

тигізетін əсерін анықтау 
10.  Жағалық сызық номенклатурасы жиынтығын оқып-үйрену 
11.  Карта бойынша өзен ұзындығын, иректілігін, су жинау алабының 

ауданын, өзен торы жиілігін анықтау. Арнаның еңкіштігі мен құламасын 
есептеу 

12.  Географиялық қабықтың негізгі заңдылықтары 
13.  Географиялық белдеулер мен табиғат зоналары 
14.  Материктердің түрлі секторындағы биіктік белдеулілік құрылымын 

талдау 
15.  Құрлық бетіндегі негізгі географиялық объектілер жиынтығының 

номенклатурасын оқып-үйрену 
 

Студенттердің оқытушы қатысуымен орындайтын жұмыстары 
1.  Жердің пішіні мен өлшемдері 
2.  Жергілікті, белдеулік жəне декреттік уақыт. Уақыт ауыстыру сызығы 
3.  Жер бетіндегі ауа температурасының климат қалыптастырушы факторлар 

əсерінен өзгеруі  
4.  Ауа ылғалдылығы көрсеткіштерін анықтау  
5.  Ауа қысымы жəне желдің түрлері 
6.  Атмосфераның жалпы циркуляциясы. Олардың себептері мен салдарлары 
7.  Дүниежүзілік мұхит суларының басты қасиеттері 
8.  Өзендер. Өзендер мен олардың алаптарының морфометриясы 
9.  Өзен ағысының жылдамдығы. Өзен шығынын, жылдық ағынды анықтау 
10.  Көлдер мен мұздықтар 
11.  Жер асты сулары жəне оны пайдалану 
12.  Географиялық қабықтың дамуы жəне ондағы басты өзгерістер 
13.  Жер шарындағы табиғат зоналары жүйесінің дамуы 
14.  Антропогендік ландшафт типтері 
15.  Адамзаттың ғаламдық экологиялық проблемалары 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 
1.  Ғарыш əлемі жəне ондағы жүйелер, материяның түрлері 
2.  Жер шарындағы құрлық мен су арақатынасының географиялық маңызы 
3.  Климат жəне оның географиялық қабыққа тигізетін əсері.  
4.  Атмосфера экологиялық орта ретінде 
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5.  Техногендік процестер əсерінен болатын атмосферадағы өзгерістер 
6.  Жер шары климатындағы қазіргі заманғы өзгерістер. 
7.  Дүниежүзілік мұхит біртұтас табиғат құрылымы ретінде 
8.  Эль-Ниньо – Дүниежүзілік мұхиттағы ерекше құбылыс ретінде 
9.  Тұщы су проблемасы 
10.  Көлдер мен су бөгендері жəне олардың рекреациялық маңызы 
11.  Биосфера. Ондағы зат пен энергия айналымы  
12. Ноосфера – ақыл-ой сферасы 
13.  Географиялық қабық 
14.  Географиялық қабықтың жіктелуі 
15.  Географиялық орта жəне қоғам 
 

1  ағымдық бақылау сұрақтары 
1.  Жалпы жертану» пəнінің негізгі мақсаты мен міндеті, негізгі зерттеу 

нысандары 
2 . Ғарыш əлеміндегі материялардың түрлері 
3 . Ғарыш əлеміндегі денелер жəне олардың өзара байланысы 
4 . Жұлдыздық жүйелер. Галактика. 
5 . Күн. Күн жүйесінің қалыптасуы  
6 . Күн жүйесіндегі ғаламшарлар  
7 . Жердің пішіні жəне өлшемдері. Олардың географиялық маңызы 
8 . Жердің қозғалысы. Жердің өз білігінен айналуы жəне оның салдарлары 
9 . Атмосфера. Шекаралары, құрамы мен құрылысы 
10 . Күн радиациясы – географиялық қабықтағы негізгі энергия көзі  
11 . Жер шарындағы жауын-шашынның таралуы заңдылықтары 
12 . Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысым орталықтары. Желдер 
13 . Ауа массалары. Атмосфералық фронттар. Циклон жəне антициклон. .  
14  Ауа райы. Ауа райының типтері. Синоптикалық карталар 
15 . Климат қалыптастырушы факторлар. Климаттың жіктелуі 
 

2 ағымдық бақылау сұрақтары 
1.  Дүниежүзілік мұхит. Мұхит суларының қозғалысы 
2.  Дүниежүзілік мұхиттың табиғат ресурстары жəне оны тиімді пайдалану 
3.  Жерасты сулары (еспе сулар, қабатаралық, артезиан сулар).  
4.  Өзендер. Өзеннің бөліктері. Қоректенуі жəне су режимі. Өзен ағыны 
5.  Көлдер. Көл қазаншұңқырларының қалыптасуы 
6.  Бөгендер, олардың гидрологиялық режимі жəне бөгендердің маңызы 
7.  Батпақтар. Батпақтардың пайда болуы жəне олардың даму эволюциясы 
8.  Мұздықтар. Жер шарындағы қазіргі мұз басу  аудандары. Мұздықтардың 
морфологиялық  типтері 
9.  Биосфера туралы түсінік. Шекарасы, құрамы мен құрылысы  
10.  В.И.Вернадскийдің биосфера туралы ілімі. Ноосфера. 
11.  Географиялық қабық туралы түсінік 
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12.  Ландшафт туралы ұғым  
13.  Географиялық ортадағы қоғам мен адамдар арасындағы қарым-қатынас 
14.  Табиғат ресурстары  
15. Адамзаттың геоэкологиялық проблемалары 
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