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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы    негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (87 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы типтік 

бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 87).   Внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, шеберлік 

пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары деңгейде 

атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып келеді. Мұндай 

сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін 

(азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 

коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен 

дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік 

кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды 

пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 

үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 

әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 

Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 

артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 

дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 

оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 



 
 

- пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 

тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, математика, 

және т.б. хабар береді); 

- сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, екінші 

жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, жазылым, 

айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

- сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 

кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 

дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 

қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 

түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 

тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация 

құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ 

маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы тілдік 

білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару 

барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби 

тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет: түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін 

логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, 

дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі жағдайын, 

Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті меңгеруге 

қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ тіл 



 
 

бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен мәдениетімен 

байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда берілген 

коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана алу 

қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 

дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

- лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды жетілдіру; 

- прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру 

шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны өңдеу 

шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

- когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 

тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 

мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра білу); 

мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; 

мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

- ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты талдау, 

саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  

2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді (ұйғару, 

мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, қорытынды) 

логикалық жүйемен құра білуі;  

3. мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 

қорыта білуі; 

4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 

негізін құра білу;  

5. маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 

шеберлігі;  



 
 

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 

түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 

аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, тезис, 

хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 
Кәсіби жазба тілді пәндік – тіл материалы қалыптасуының 

негізі ретінде қарастыру 

1.1 
Кәсіби лексика. Терминдік норма - география мамандығы 

бойынша. 

1.2 
Кәсіби тілдің термин жүйесі. География саласында 

терминжасам 

1.3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

1.4 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 

1.5 
География мамандығы бойынша  ғылыми мәтіндермен жұмыс 

жасағанда кәсіби құзыреттілікті дамыту. 

1.6 
Кәсіби қазақ тілінің география мамандығы пәндерімен  

байланысы. 

2 Ғылыми-кәсіби тілдің ауызша баяндалуы. 

2.1 Кәсіби салада адамдардың икемді болуының басты типтері. 

2.2 
Іскерлік салада сұхпаттасуды өзара байланыстың механизімі 

және ауызша баяндап әсер ету құралы ретінде қарастыру. 

2.3 
Әлемнің кәсіби бейнесінде тілдік тұлғаның коммуникативті 

кеңістігінен көрініс табуы. 

2.4 Тұсаукесер мен баяндаманы рәсімдеудің ережелері. 

2.5 
Қазақстан Республикасының география саласындағы 

заңнамалары. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 



 
 

жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды география 

саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды 

дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін жетілдіре 

отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 

(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 

айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 географияда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

 әртүрлі стильде жазылған мәтін, географияға сәйкес еңбектер мен 

ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 

қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме құру, 

сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 география бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 

мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 

ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды жасай 

білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге дағдыландыру. 

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық әдіс-тәсілдері 

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, тіл 

үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 

факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 

оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, түсіндіру 



 
 

әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі сияқты т.б. әдіс 

түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби лексика. Терминдік норма – география мамандығы бойынша. 

Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. География мамандығы, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма - география 

мамандығы бойынша. Оған тән белгілер. Термин қолдануға қойылатын 

нормативті талаптар  

 

Кәсіби тілдің термин жүйесі. География саласында терминжасам. 

Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық 

құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді 

қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. 

Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл қызметінің 

жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы.  

Кәсіби тілдегі грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу.  

 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын айқындаудағы 

негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 

Мамандық бойынша ғылыми мәтіндермен жұмыс жасағанда кәсіби 

құзіреттілікті дамыту. 

Арнайы кәсіби бағытталған материалды кәсіби жағдайда пайдалана 

отырып меңгеруі. 

Әртүрлі жанырлардағы кәсіби мәтіндердің арнайы мағынасын талдау 

барысында тілдік құрылымдарды меңгеруі. 

Әлемнің ғылыми бейнесінің контексіндегі іс-әрекет субъектісі: ғалым 

географтардың шығармашылық портреті мен ғылымға қосқан үлесі.  

Баспа және электронды әдебиет көздерінен алынған аутетикалық 

мәтіндердегі мәтіннің контенті. Ғалым – географтың тілдік компонентіндегі 

ядролық бөлігі. 

География ғылымының даму кезеңдерін білдіретін терминдер, әртүрлі 

ғылыми бағыттар, ағымдар, мектептер әдістер, ұстанымдар, жолдар, үдерістер, 

заңдар. 

 

Кәсіби қазақ тілінің география мамандығы пәндерімен  байланысы. 



 
 

Өзара байланыста оқыту ұстанымдарын жүзеге асыру: қазақ тілінің 

мамандық пәндерімен өзара байланысы.  

Өзіндік жұмыстың анықтама әдебиеттерімен, ғаламтор жүйесінен берілген 

тақырыпты тауып ақпарат іздеу бойынша дамыта білу.  

 

Ғылыми-кәсіби тілдің ауызша баяндалуы. 

Кәсіби салада ауызша баяндаудың ерекшеліктері. Субект қосылғандағы 

сұхбаттасуды өзара байланыстың механизімі ретінде қарау – тілдік белсенділік, 

тілдік жағдай, икемділік.   

Сұхбаттасудың басты бірліктері: тілдік жағдай, тілдік өзара байланыс, 

тілдік әсер ету. Ынталандырылған диалог – жолдау, ұсыныс, кеңес, сұрақ- жауап 

комплекстері.  

Ауызша мәтінді – монологты құру: Тақырыптық блоктар; семантикалық 

және әр түрлі тілдік құралдардың көмегімен формальды түрде байланыысты 

сөйлемдердің кезектілігі.  

Кәсіби түрде өзара қарым-қатынас саласындағы коммуникативті үйлестіру 

жағдайында тактикалар мен тілдік тұлғаның қабілеттілігі.  

Кәсіби саладағы адамдардың икемділік және диалог жүргізуінң басты 

типтері.  

Әртүрлі коммуникативті қарым-қатынас жасау тактикалары (коперативтік 

тип); полемидтік тактикалар (орталыққа біріктірілген тип). 

Сұхбаттасушылардың түрлері.  

 

Сұхбаттасуды іскерлік саладағы өзара әрекет ету мен ауызша әсер 

етудің механизімі ретінде қарастыру. 

Диалогтық тілдің коммуникативтік ерекшеліктері. Диалог типтері: диалог-

сұхбат беру (сұрақ беру), диалог–унисон (келісім), диалог диссонанс (келіспеу), 

диалог-нақтылау (қайталап сұрау), диалог- полилог (талқылау).  

Әлемнің кәсіби бейнесіндегі жеке тұлғаның коммуникативті кеңістігі. 

Кәсіби іс- әрекет аспектілерінің иммитациялық үлгілері: келіссөздер, 

іскерлік әңгіме. Кәсіби саладағы өзара әрекет пен ойын түрінде оқыта отырып, 

сұхбаттасудың әдістемелік жолдарын табу. Іскерлік әңгіменің талдамасы мен 

нәтижесі.  

Айту, баяндау түріндегі тілдік жаттығулар сұхбаттасудың арбаусыз 

құралы. Тұсаукесер мен баяндама рәсімдеудің ережелері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар төмендегідей семинар 

сабақ түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 



 
 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б.   

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Географиялық мамандыққа 

сәйкес сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар – Ш. Уәлиханов, Қ.И. Сәтбаев.», 

«Ғылым саласындағы жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 

ғасырлардағы сала терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа құрылымдық-

мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. Конспект 

жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

7. География мамандығына сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Ғалым географтың әлемдік гуманитарлық бейнесін қалыптастыру 

контексіндегі терминалогиясының жіктемесі. 

2. Тілдің ғылыми ақпараттық стилі. Сөздік типтері. Сөздіктермен 

жұмыс жасау (географиялық энциклопедиялық сөздік). 

3. Тақырыптың мәні және оның құрастырылуы. Тақырыпты таңдау. 

Тақырып және дәрісхана. Тақырыптың құрылымы: Тақырыптың коммуникативті 

мәселелері. 



 
 

4. Сұхбаттасу мәдениеті. Сұхбаттасу ұғымы және оның құрылымы. 

Ауызекі баяндау жаныры ұғымы. 

5. Ауызша іскерлік сұхбаттасу. Іскерлік диалог. Іскерлік әңгіме. 

Келіссөздер. Қисынды дәлелдеу. Ой түйіндеу жөніндегі ұғым. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына   сай келетін, өз қызметінде 

үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.    

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты 

ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілін және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді қолдайды.  

Халықарылық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа информациялық 

технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді және көп мәдениетті 

кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық қатынастарды нығайту 

және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін күшейтетін құралға 

айналып  отыр.  

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта жұмыс 

істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен диалог 

жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті ойлайтын маман 

дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 

мәдениетті және көп тілді ортаға беімделуге қабілетін 

арттыратын,  интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес 

қосатын, тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі. 

Кәсіби-бағытталған шет тілі пәні жоғарғы дәрежелі білім беру кеңістігінде 

мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта қызмет істей 

алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір компоненті болып 

табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген мамандарға деген 



 
 

сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  Кәсіби бағытталған шетел тілі пәні 

бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  курстар арасында орны ерекше. 

Кәсіби бағытталған шет тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 

негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 

тұрмысқа қажетті  дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде студенттер   

жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –коммуникативтік және 

лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған   құзіреттіліктерді  іске асыру  

мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 

пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 

-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 

-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 

- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 

- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 

- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 

 Кәсіби-бағытталған шет тілі пәнінің ерекшелігі  шетел тілін оқыту 

барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық байланыстарды 

күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік біліктілігін  жетілдіруге 

аса  көңіл бөлетіні.    

Ұсынылып отырылған бағдарлама Кәсіби - бағытталған шет тілі бойынша 

білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 

студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру:  

 түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  

 түп нұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  

 түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде    аннотация жазу;  

  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  

жеткізу;  

 мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 

(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

 іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 

  мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  

 мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу. 

Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері мен 

дағдылары: 



 
 

-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді пайдалану;  

- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  сойлеу 

мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 

күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  

- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және еркін  

ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және түсіндіре 

білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 

ақпаратты(реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 

рәсімдеп жазбаша түрде беру;  

-мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 

- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек үстелдерде, пікір-

таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 

         - мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  

-өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, баяндама, 

дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде жүргізе білу; өз 

ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 

баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті мәліметтерді 

қолдана білу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 
Тақырыптардың атауы 

1

1 

Сөйлеудің оқу-кәсіби саласы: мамандыққа бағытталған кәсіби шетел 

тілінде мамандыққа кіріспе (ағылшын). Саланың заманауи күйі туралы 

мәтіндермен жұмыс. Географияда кәсіби шетел тілі.  

2

2 

Ғылыми стилдің негізгі белгісі ретінде кәсіби терминологиясы: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдерінің сәйкес келуі. Терминдер түзілудің 

халықаралық қоры. Ағылшын тілінде термин түзілуі туралы ұғым. 

Шетел тілінде кәсіби-бағытталған терминология (ағылшын тілінде).  

3

3 

Кәсіби-бағытталған ағылшын тілінде мамандықтың пәндік саласы. 

Арнайы мәтіндермен жұмыс істеу.  

 



 
 

4

4 

Географияды шетел (ағылшын) тілі. Іскерлік хат алмасу ( хаттар, 

факстар, баяндамалық қағаздар). Жинақтар, ескерулер, есептер.  

5

5 

Географиялық ғылыми зерттеулерде шетел (ағылшын) тілі. 

Келіссөздер, кәсіби пікірталастар, презентациялар, конференциялар.  

6

6 

Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық бойынша 

дискурсивті практикалар  

7

7 

Оқу үдерісінде академиялық қарым-қатынас (ағылшын тілінде кәсіби 

пәндер бойынша дәрістер және семинарлар).  

8

8 

Кәсіби құзыреттілік: ағылшын тілінде арнайы мәтіндерді бағыттау. 

Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны берілген жағдайда 

кәсіби қарым-қатынас кезінде қолдану (эссе, мақала, тезис, реферат 

жазу).  

9

9 

Бейіндік пәндер саласында атақты ғалымдар (арнайы ғылыми бағыт 

бойынша ғалымдардың еңбектеріне баяндама жасау).  

1

10 

Бейіндік пәндермен кәсіби ағылшын тілінің байланысы. 

1

11 

Қазіргі дүниежүзіндегі шетел (ағылшын) тілінің рөлі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнінің  басты мақсаты мамандығы 

саласында оқитын студенттердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін – өз 

мамандық саласында, күнделікті ауыз екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін 

белсене қолдана білу дағдыларын үйрету. 

Оқыту мақсаты:  

- студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 

жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , әлеуметтік, 

тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға дайындық; 

- студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 

тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 

пайдалана білуге баулу; 

- студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және прагматикалық 

құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 

заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің кәсіби-

коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту бағдарламасы 

ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік оқу түрлерін 

(іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу 



 
 

дағдыларын(аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару 

дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Кәсіби-бағытталған шет тілін оқыту барысында мамандыққа байланысты 

құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері кеңінен 

пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 

тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 

тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, баяндама, 

көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан-

жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және мультимедиалық 

материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 

Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 

- студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық сабақ 

жүргізу; 

- студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 

(СӨЖ); 

- кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 

түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 

басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, жарыс 

т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Сөйлеудің оқу-кәсіби саласы: мамандыққа бағытталған кәсіби шетел 

тілінде мамандыққа кіріспе (ағылшын). Саланың заманауи күйі туралы 

мәтіндермен жұмыс. Географияда кәсіби шетел тілі.  
Географиядағы студенттік ғылыми-практикалық конференциялар: 

баяндамалар, берілген тақырып бойынша хабарламалар. Кәсіби саланың түрлі 

мәселелерін мамандық бойынша мақақаларды баяндау және аңдатпасын жасау: 

«білім» ұғымы. Адам өміріндегі білімнің рөлі. Білімді маманның қалыптасуында 

шетел (ағылшын) тілін білуі. Кәсіби қарым-қатынас тілі. Кәсіби қарым-қатынас 

стилі. Қазақ/орыс тілдерінің ресми және бейресми түрлері (формалары). 

Ақпараттық ізденіс (шетел тіліндегі мәліметтер базасын іздеу, интернет-

ресурстар).  

 

Ғылыми стилдің негізгі белгісі ретінде кәсіби терминология: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдерінің сәйкес келуі.  
Терминдер түзілудің халықаралық қоры. Ағылшын тілінде термин түзілу 

туралы ұғымы. Шетел тілінде кәсіби-бағытталған терминология (ағылшын 

тілінде).  



 
 

 

Шетел (ағылшын) тілінде мамандықтың пәндік саласы. Арнайы 

мәтіндермен жұмыс істеу.  
Бейіндік ғылым туралы мәліметтер. Арнайы ғылымның қысқаша тарихы. 

Мамандықтың негізгі қызметтері. Шетел (ағылшын) тілінде мамандықтың 

пәндік саласы. Бейіндік мамандық және оның білім беру жүйесіндегі орны. 

Бейіндік мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. Бейіндік ғылымның әртүрлі 

тарауларының объектісі мен мәселелері. Арнайы пәндердің негізгі теориялық 

мәселелері. Арнайы ғылымның атақты ғалымдары. Мектептер және бағыттар. 

Заманауи кәсіби ғылымның құрылымы (бағыттар бойынша).  

 

Географиядағы шетел (ағылшын) тілі. Іскерлік хат алмасу (хаттар, 

факстар, баяндамалық қағаздар). Жинақтар, ескерулер, есептер.  

Географиядағы шетел (ағылшын) тілі. Іскерлік хат алмасу (хаттар, факстар, 

баяндамалық қағаздар). Жинақтар, ескерулер, есептер: құрылымы, фразалар, сөз 

тіркесі. Шетел тілінде  іскерлік хат жазуда терминологиялық тіл негіздері. Ең 

жиі қолданылатын терминдер және олардың ағылшын тіліндегі анықтамалары.  

 

Географиялық ғылыми зерттеулерде шетел (ағылшын) тілі. 

Келіссөздер, кәсіби пікірталастар, презентациялар, конференциялар.  

Бұл ұғымдардың ерекшелігі. Келіссөздер институты: түрлері, қызметтері, 

серпіні және жүріп-тұру ережелері. Пікірталас базасы: кәсіби пікірталастар үшін 

кейстер базасы және аргументтер. Кәсіби тақырып бойынша презентацияларды 

дайындау. Берілген тақырып бойынша конференция өткізу. Конференцияда 

шағын баяндамалар дайындау. Кәсіби сөйлеудің құрылымы.  

 

Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық бойынша 

дискурсивті практикалар.  

Кәсіби салада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша тренинг. 

Әртүрлі мәдениетте кездесетін  жағдайларды бастан өткеру. Тіл мәдениаралық 

қарым-қатынас құралы ретінде. Қазіргі дүниежүзінде шетел тілінің рөлі. Тіл 

және мәдениаралық байланыс. Ағылшын тілінде мәдениаралық байланыста 

тілдің стереотиптік формалары. Мәдениаралық байланыс түрлері. Кәсіби салада 

мәдениаралық байланыстың субъектілері. Аударма және мәдениаралық 

байланыс. Тұлғаралық байланыс. Басқа мәдениет өкілдерімен өзара қарым-

қатынаста негізгі мәдениаралық ерекшеліктерімен танысу.  

 

Оқу үдерісінде академиялық қарым-қатынас (ағылшын тілінде кәсіби 

пәндер бойынша дәрістер мен семинарлар).  

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері және өзіндік ерекшелігі. 

Сөйлеу мәнері мен академиялық қарым-қатынастың ұлттық-мәдени өзіндік 

ерекшеліктері. Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер және семинарлар). 

Академиялық оқу қарым-қатынасында сөйлеу мәдениеті (ағылшын тілінде). 

Академиялық мәнерлеп оқу (ағылшын тілінде бейіндік пәндер бойынша 



 
 

мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-қатынастың ауызша формасы 

(презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, талқылау, дискуссия). Шетел тілінде 

сабақты ұйымдастырудың дәрістік формасы. Тақырыптың негізгі ұғымын ашу, 

шетел тілінде нақты практикалық мысалдармен теориялық материалдарды 

үйлестіру. Шетел тіліндегі семинарлық сабақ оқу үдерісін ұйымдастырудың 

негізгі формалардың бірі ретінде. 

 

Кәсіби құзіреттілік: ағылшын тілінде арнайы мәтіндердің бағыттылығы. 

Академиялық хат (эссе, реферат, аңдатпа, тезистер, мақала, баяндама, курстық, 

дипломдық жұмыс, диссертация). Арнайы кәсіби-бағытталған материал және 

кәсіби сөйлеудің берілген жағдайда оны қолдану: құрылымы, композиция (эссе, 

мақала, тезис, реферат жазу).  

 

Кәсіби салада атақты ғалымдар.  

Мамандық саласында қазіргі дүниежүзіндегі негізгі ғылыми парадигмалар. 

Атақты ғалымдардың еңбектеріндегі кәсіби саланың жалпы және жеке 

сұрақтары. Заманауи қазақстандық ғылыми білімнің өкілдері. Кәсіби саланың 

шетелдік бағыттарының негізгі тенденциялары. Кәсіби мектептер мен 

тұжырымдамалар. Мамандық саласында атақты ғалымдар еңбектерінен мәтіндер 

(мамандық пәндері бойынша оқу-әдістемелік құралдар материалдарын шетел 

(ағылшын) тілінде оқу, аудару және түсінігін айту).  

 

Мамандықтың бейіндік пәндерімен кәсіби шетел (ағылшын) тілінің 

байланысы.  

Осы құрылымға кіретін пәндердің ерекшелігі және мамандық құрылымы. 

Кәсіби шетел (ағылшын) тілінің бакалавриаттың негізгі пәндерімен байланысы: 

«Мамандыққа кіріспе» және т.б.  Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны 

берілген жағдайда кәсіби қарым-қатынас кезінде қолдану (эссе, мақала, тезис, 

реферат жазу). Кәсіби құзыреттілік: ағылшын тілінде арнайы мәтіндерді 

бағыттау. Кәсіби-бағытталған ағылшын тілінде мамандықтың тақырыптары 

бойынша мәтіндерді оқу, тыңдау, ескерулер жасау. Мамандықтың мәселелеріне 

арналған мәтіндерді шетел тілінде конспектілеу, жинақтау.  

 

Қазіргі дүниежүзіндегі шетел (ағылшын) тілінің рөлі.  

Ағылшын тілі – дүниежүзіндегі ғаламдық тіл. Ағылшын тілі – халықаралық 

тіл. Ағылшын тілі – БҰҰ алты тілдерінің бірі. Ағылшын тілі қоғам өзгеруінің бір 

формасы ретінде. Президенттің «Мемлекет басшысының мемлекеттік жаңа саяси 

бағыты  «Қазақстан - 2050» Қазақстан халқына жолдауындағы қорытынды – «Біз 

ағылшын тілін үйренуге ұмтылуымыз керек». «Үш тілдің ұштастығы» мәдени 

жобасы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ  

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 



 
 

1. «Кәсіби-бағытталған шетел тілі» курсының өзектілігі, маңызы және 

міндеттері. 

2. Таңдау мамандығы ғылыми сала ретінде.  

3. Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі маманданған сөздіктердегі сөздер.  

4. Мамандық саласындағы негізгі ғылыми мектептер мен ашылулар.  

5.  Термин түзілудің халықаралық қоры. Тіл және қоғам.  

6. Іскерлік хат алмасу. Іскерлік құжаттар мәтінінің ерекшеліктері.   

7. Жазбаша оқу мәтіндерінің құрылымы және композициясы (эссе, реферат, 

мақала).  

8. Тіл және мәдениет.  Тіл мәдениаралық сөйлеу құралы ретінде.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің қызметтік стилдері (ғылыми стиль).  

2. Тілдің қызметтік стилі (ресми/бейресми стилі): жалпы ұғымы. 

3. Шетел тілінде сөз туындыларын ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім және 

қорытынды.  

4. Құжаттар түрлері: хат, эссе.  

5. Сөздіктер типі. Электронды сөздіктер.  

6. Ақпараттық ізденіс (шет тіліндегі мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар).  

7. Сөз мәдениеті. Сөйлеу әдебінің ұлттық-мәдени өзіндік ерекшелігі.  

8. Кәсіби салада мәдениаралық байланыс.  

9. Кәсіби салады ресми және бейресми стилдердің өзіндік ерекшеліктері.  

10. Ғылыми метатіл:  белгілері, сипаттық ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі  – халықаралық тіл. 

12. Мәдени жоба «Үштілдер ұштастығы». 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Бакалаврдың мамандануымен байланысты кәсіби саланың заманауи 

бағыттары.  

2. Білім беру жүйесіндегі интернет рөлі.  

3. Кәсіби тақырыпта эссені өзіндік дайындау.   

4. Кәсіби тақырыпта рефератты өзіндік дайындау.  

5. Кәсіби тақырыпта ғылыми мақаланы өзіндік дайындау.  

6. Екінші/шетел тілін оқыту тиімділігін арттыруда заманауи ақпараттық 

технологиялар (семинар).  

5. Қазіргі дүниежүзінде ағылшын тілінің рөлі. Ағылшын тілі ғаламдық тіол 

ретінде (дискуссия). 

6. Тіл және ұлттық мінез. 

7. Қазақстандағы үштілділік сұрақтары (дөңгелек үстел).  



 
 

8. Үйренетін тілдің маманданған облысындағы елдің атақты ғалмдардың 

еңбектері. Реферат.  

9. Кәсіби саладағы Қазақстан ғалымдарының еңбектері (шетел тілінде). 

Реферат.  

10. Адам және қоршаған орта (Эссе). 

11. Білімнің ғаламдануы. Болашақтың білімі (Эссе). 

12. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселесі (реферат).  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Жалпы жертану» пәні «5В060900 - География» мамандығының оқу 

жоспарындағы оқытылуға тиіс пәндердің бірі болып саналады. Пән географ 

мамандарын дайындау жүйесіндегі негізгі курстардың бірі. Пәннің негізгі 

мақсаты – активті техногендік әсер жағдайында табиғат ресурстарын интенсивті 

пайдалану шарттарындағы географиялық қабықтың дамуы мен өзгеру 

заңдылықтарын зерттеу.    

Зерттеу сипатына қарай жалпы жертану физикалық географияның 

теориялық бөлігі болып, Жер туралы ғылыммен бірігеді, сондықтан да 

пәнаралық байланысты атқарады. Қоғам мен табиғат арасындағы өзара 

заңдылықтар мен қазіргі таңдағы проблемаларды білу география ғылымы 

аймағында бәсекеге қабілетті кадрларды дайындауға ықпал етеді.   

Курстың мазмұнын құраушы негізгі сұрақтар спектрі аса кең. «Жалпы 

жертану» курсында түрлі қалыптасқан эмпирикалық байланыстар мен теориялық 

шешімдер алуға қолданылатын негізгі тәсілдер – салыстырмалы географиялық, 

картографиялық, жүйелік және тарихи, сонымен қоса математикалық және 

статистикалық тәсілдер.  

Студенттер білуге тиіс: географияның дамуы мен қалыптасу тарихы, 

негізгі түсініктер мен ғылымның категориялары; жер туралы жалпы мәліметтер 

және оның космостық денелермен байланыстары; географиялық қабықтың 

құрамы мен табиғат компоненттерінің негізгі құрылымы, географиялық қабық 

өміріндегі компоненттердің рөлі мен орны және т.б. 

Студенттер жасай алу тиіс: жер туралы және оның табиғи компоненттері 

туралы жалпы түсінікті жинақтау, табиғат компоненттерінің өзара байланысын 

білу және олардың рөлін географиялық қабық өмірінде көрсете білу, қазіргі 

таңдағы рациональді табиғатты пайдалану мәселелерін көрсете білу, 



 
 

қалыптасқан ғылыми бағытты білу, физикалық географиядағы теориялық 

концепциялар мен жалпы жертану дамуының негізгі кезеңдері, физикалық 

географияда негізгі зерттеу тәсілдерін қолдана білу.  

Берілген пәнді оқытудағы алдын-ала пәндер тізімі: Жалпы физика, 

география, биология, астрономия, жалпы химия, математика, әлеуметтік және 

экономикалық географияға кіріспе және т.б. 

Аралық пәндер тізімі және олардың берілген пәнмен байланысы: 

Биогеография, климатология және метеорология, Жалпы геология, Мұхиттар 

мен материктердің физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы, ландшафттану.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Географиялық қабықтың қалыптасу факторлары 

2 Географиялық қабық қалыптасуының планетарлық факторлары 

3 Атмосфера. Атмосфера газының құрамы. Атмосфераның құрылымы 

4 
Атмосфералық және климаттық фронттар. Атмосферадағы жылу 

айналымы 

5 Атмосфера циркуляциясы. Атмосферадағы ылғал айналымы 

6 Ылғал айналымы, немесе Жердегі су айналымы 

7 
Гидросфера. Гидросфераның құрылымы. Табиғи сулардың 

қасиеттері 

8 Әлемдік мұхит 

9 Құрлық сулары 

10 
Литосфера. Литосфераның шекаралары. Тау жыныстарының 

қасиеттері 

11 Жер бедері. Эндогенді үрдістер мен бедер 

12 Экзогенді үрдістер мен бедер 

13 Биосфера. Биосфера түсінігі. Биосфераның құрамы, құрылымы 

14 Географиялық қабық 

15 
Географиялық орта және адамзат қоғамы. адам мен табиғаттың 

өзара әрекеттесуі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудағы мақсат: Курстың негізгі мақсаты географиялық қабықтың 

құрылымы, құрамы, динамикасы және жұмыс жасау заңдылықтары мен 

географиялық қабықтың дамуы; жер туралы жалпы мәлімет пен оның космостық 

денелермен байланысы; географиялық қабықтың құрамы менн оның негізгі 

сферасының құрылымдары; осы сфералардың орны мен географиялық 

қабықтағы өмірі; табиғи сфералар аралығындағы терең байланыст.  



 
 

Пәнді зерттеудегі мақсат: түсінік терминологиялық аппараттың негізін 

меңгеру, физикалық географияны зерттеудің әдістері мен әдістемелері; негізгі 

физикалық-география мен геоэкологиялық үрдістерді тану; табиғи ресурстық 

потенциалға бағалау және анализ жасауға дағдылану; географиялық қабықтың 

аумақтық дифференцияциасымен танысу. 

Курсты зерттеу кезінде студентте географиялық қабық туралу түсінік 

планетарлық табиғат кешені ретінде қалыптасады, олар географиялық қабықтың 

жалпы қалыптасу заңдылықтары мен кеңістік пен уақыттағы дамуымен 

танысады. Дәл берілген курс шегінде ең алғашқы географиялық қабықтың 

аумақтық дифференцияциа туралы түсінік беріледі. Оны оқу барысында 

табиғатқа деген көзқарас қалыптасады,  

Ең үлкен назар Жер планетасына беріледі, ол Жер жүзінің бір бөлігі 

ретінде қарастырылады, және ол нақты заңдылықтарға бағынады. Жер жүзі 

басқа космостық нысандармен өзара әрекетте болғандықтан, географиялық 

қабық пен оған тән заңдылықтарындағы космостық әсерлердің сипатынсыз және 

масштабынсыз үрдістерді білу мүмкін емес. 

«Жалпы Жертану» пәнінің зерттеу нысаны мен жүйенің әдістері – 

географиялық қабықтың, геосфераның кеңістіктің пішіндерінің байланысы, 

олардың жағдайы туралы мониторинг, оның дамуының аудандық және 

жаһандық болжамы. 

Берілген пәннің зерттеу әдістеріне: ұлттық және жаңа әдістер 

(картографиялық, статистикалық, геофизикалық және т.б.), сонымен қоса 

геоинформатикалық жетістіктердің жаңалықтары, арақашықтықтан зондылау, 

космостық жертану және басқалар.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Географиялық қабықтың қалыптасу факторлары 

Космостық факторлар. Галактикалар. Галактикалардың қозғалысы. 

Жұлдыздар. Күн мен жұлдыздардың сәуле шығаруы. Күн жүйесі. Планеталар 

мен спутниктердің өзара байланысы. Ай – Жердің серігі. Астероидтар. 

Кометалар. Метеориттер. 

 

Географиялық қабық қалыптасуының планетарлық факторлары 

Жердің орбиталық қозғалысы. Жердің осьтік айналуы. Жердің пішіні мен 

өлшемі. Геофизикалық өріс. 

 

Атмосфера. Атмосфера газының құрамы. Атмосфераның құрылымы 

Атмосфера газының құрамы.  Атмосфераның құрылымы. Ауа массалары. 

 

Атмосфералық және климаттық фронттар. Атмосферадағы жылу 

айналымы 

Күн радиациясы, жер бетінде оның таралуы. Альбедо. Жер радиациясы. 

Жер бетінің және атмосфераның радиациялық балансы. Жер бетінің және 



 
 

атмосфераның жылу балансы. Жер бетінің жылулық режимі. Атмосфераның 

жылулық режимі. 

 

Атмосфера циркуляциясы. Атмосферадағы ылғал айналымы 

Қысым. Жел. Ауа райы. Климат. Климатты қалыптастырушы факторлар 

мен үрдістер. Климаттардың жіктелуі. Климаттардың сипаттамасы. Атмосфера 

және адам. 

 

Ылғал айналымы, немесе Жердегі су айналымы 

Булану және буланушылық. Ауаның ылғалдылығы. Су буының 

конденсациялануы. Гидрометеорлар. Тұмандар. Бұлттар. Атмосфералық жауын-

шашындар. Қар жамылғысы. 

Аумақты ылғалдандыру.  

 

Гидросфера. Гидросфераның құрылымы. Табиғи сулардың қасиеттері 

Гидросфераның құрылымы. “Гидросфера-атмосфера” бірыңғай жүйесі. 

Табиғи сулардың қасиеттері.Гидросферадағы жылу айналымы. Гидросферадағы 

ылғал айналымы. 

 

Әлемдік мұхит 

Әлемдік мұхит. Әлемдік мұхиттың құрылымы. Су масаалары. Мұхиттық 

фронттар. Әлемдік мұхит суының физика-химиялық қасиеттері. Әлемдік мұхит 

суының температуралық режимі. Мұздық режим. Әлемдік мұхиттағы су 

циркуляциясы. Су массаларының климаты. 

 

Құрлық сулары 

Жер асты сулары. Өзендер. Көлдер. Батпақ. Батпақтанған жерлер. Су 

қоймалары. Мұздықтар. Гидросфера және адам. 

 

Литосфера. Литосфераның шекаралары. Тау жыныстарының 

қасиеттері 

Литосфера. Литосфераның шекаралары. Тау жыныстарының қасиеттері. 

Үгілу қабаты. Литосферадағы жылу айналымы. Литосферадағы ылғал 

айналымы. Литосфера динамикасы.  

 

Жер бедері. Эндогенді үрдістер мен бедер 
Жер бедері қалыптасуының жалпы заңдылықтары. Құрлық бедері. Мұхит 

түбінің бедері. Бедердің жылу мен ылғалдың қайта бөлінуіне ықпалы. 

Геоморфогенез түсінігі.Бедер. Бедерің жіктелуі. Тектоникалық қозғалыстар. 

Магматизм және вулканизм. Жер сілкіну. 

 

Экзогенді үрдістер мен бедер 

Флювиальді үрдістер мен бедер. Эолдық үрдістер мен бедер. Криогендік 

үрдістер мен бедер.  Гляциальді (мұздықтық) үрдістер мен бедер. Беткейлік 



 
 

үрдістер мен бедер.  Карсты үрдістер мен бедер.  Жағалаулық үрдістер мен 

бедер.  Биогенді үрдістер мен бедер.  

 

Биосфера. Биосфера түсінігі. Биосфераның құрамы, құрылымы 

Тірі заттың құрамы мен құрылымы. В. И. Вернадскийдің биосфера туралы 

ілімі. Өмірдің жерде пайда болуы мен оның тез таралуының 

себептері.Биосферадағы жылу айналымы мен ылғал айналымы. Биосферадағы 

жылу айналымы. Биосферадағы ылғал айналымы. Су булану. Зат пен 

энергияның биологиялық айналымы. Организмдердің өмірдік қауымдастықтары. 

Биоценоздың сипаттамасы. Тірі организмдердің мұхитта таралуы. Тірі 

организмдердің құрлықта таралуы.  Биосфера және адам. 

 

Географиялық қабық 

Географиялық қабық. Құрылымы, сапалылық ерекшелігі. Географиялық 

қабық түсінігі. Географиялық кеңістік. Географиялық қабықтың құрылымдық 

ерекшеліктері, компоненттері. Географиялық қабықтың заңдылықтары. 

Географиялық қабықтың дифференциациясы. Табиғи кешен.Табиғи кешендер. 

Геожүйелер түсінігі. Ландшафт. Ландшафттың морфологиялық құрылымы. 

Физикa-географиялық аудандастыру. Табиғи кешендерді картографиялау. 

 

Географиялық орта және адамзат қоғамы. адам мен табиғаттың өзара 

әрекеттесуі 

Географиялық орта және оның қоғам дамуындағы рөлі. Тұрақты даму 

концепциясы. Ноосфера. Ноосфера түсінігі. Антропогендік және мәдени 

ландшафттар. Халықтардың қалыптасуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Географиялық қабықтың дамуының негізгі кезеңдері 

2. Жердің қозғалысы және оның географиялық салдарлары. Жердің 

пішіні 

3. Географиялық қабықтың құрылымдық ерекшеліктері. Спецификалық 

қасиеттері, құрылымы және дамуы 

4. Литосфера - географиялық қабықтың құрамдас бөлігі; оның 

құрылымы, динамикасы, ГҚ-ғы рөлі  

5. Географиялық қабық туралы ғылым 

6. Атмосфера - географиялық қабықтың құрамдас бөлігі; оның 

құрылымы, динамикасы, ГҚ-ғы рөлі 

7. Гидросфера - географиялық қабықтың құрамдас бөлігі; оның 

құрылымы, динамикасы, ГҚ-ғы рөлі 

8. Топырақ туралы түсінің және оның қалыптасу факторалры. Топырақ 

–биосфераның негізгі компоненті 

9. Географиялық қабық дамуының жалпы заңдылықтары 



 
 

10. Географиялық қабық құрылымының горизонтальді және вертикальді 

алуан түрлілігі, географиялық қабықтың ярусттылығы  

11. Бедер қалыптасуының факторлары  

12. Географиялық қабықтың антропогендік өзгерісі 

13. Мұздықтар және олардың жіктелуі. Мұздықтардың құрылымы және 

қозғалысы, мұздықтардың маңызы 

14. География және экология: өзара әсерлесу жағдайлары 

15. Мұхиттың экологиялық облыстары және олардың тұрғындары  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Географиялық қабық – жалпы жертанудың зерттеу пәні  

2. Білім жүйеіндегі географияның рөлі және танымдық қызмет 

3. Жер жүзіндегі Жердің жағдайы. Күн жүйесінің геоцентрлік және 

гелиоцентрлік үлгісі. Жер жүзі көрінісінің дамуы  

4. Биосфера жайындағы В.И.Вернадскийдің ілімі 

5. Күн жүйесі және оның планеталарының құрылымы жайлы түсінік  

6. Жердің қозғалысы және оның географиялық салдарлары  

7. Жер қыртысы және оның құрамы 

8. Жер асты суларының қалыптасуы және оның жіктелуі. Артезиандық 

бассейндер. Гейзерлер және олардың негізгі аудандарының Жер бетіндегі 

таралуы  

9. Әлемдік мұхит: Негізгі суық және жылы ағыстар, температура және 

судың тұздылығы:  таралу заңдылықтары 

10. Ауа массаларының циркуляциясы, негізгі қысым орталықтары 

Тропикалық және тропикалық емес циклондар, төменгі фронтальді, жоғарғы 

жылы, суық, пассаттар, муссондар, жергілікті жерлер  

11. Криосфера және оның құрамы, және Жердегі таралуы  

12. Қоршаған орта мониторингі, оның түрлері және маңызы  

13. Вулкандар және Жер вулканизмі, Жер планетасындағы интенсивті 

вулкандық қызметтің аудандары  

14. Бедердің қалыптасуы және эндогендік үдерістер  

15. Филикалық, химиялық, органогенді үгілу. Үгілудің негізгі түрлері  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Құс жолы галактикаы туралы түсінік және оның құрамы.  

2. Географиялық қабықтың құрылымы және қалыптасу заңдылықтары, 

оның бүтіндігі.   

3. Жердің Аймен және Күнмен гравитациялық өзара әрекеттесуі.  

4. Өзендер және олардың морфометрикалық сипаттамасы: жайылым, 

атырау, саға, өзен иірімі, шығанақ, фарватер, өзен тұңғиығы.  



 
 

5. Атмосферадағы ылғал айналымы. Булану және буланушылық. 

Высоцкий және т.б. бойынша ылғалдылық коэффициенті. Гидрометеорлар және 

олардың сипаттамасы.  

6. Географиялық қабық құрылымының белдеулік зоналдылығы. Жердің 

негізгі зоналары мен белдеулері. Секторлық.  

7. Бедердің қалыптасуы және экзогенді процесстер.  

8. Өзен режимдерінің қоректені түрлері. 

9. Көл қазаншұңқырларының генетикалық түрі, көлдерді пайдалану. 

Көлдердің дамуы. 

10. Теңіз жағаларының негізгі түрлері. 

11. Су қоймалары: өзен ағынына әсері, пайдалану.  

12. Жер сілкінісі: себептері, салдарлары, география.  

13. Веритикальді зоналылықтың қалыптасу құрылымдары.  

14. Карст и карстты бедер. 

15. Географиялық қабықтағы жаһандық өзгерістер. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

«Топография геодезия негіздерімен» 5В060900-География мамандығы 

бойынша бакалавр маманын дайындауда негізгі пәндердің бірі болып табылады. 

Курсты оқыту барысында топографиялық жоспарлар мен карталарды 

құрастырудың негізгі әдістері қарастырылады. Топографиялық жоспарлар мен 

карталар құрастыру мақсатында топографиялық түсірілімдердің негізгі түрлері, 

негізгі геодезиялық аспаптар және қосымша құрал-жабдықтар,  аэроғарыштық 

түсірілімдер зерттеледі. Әдістемелік және практикалық жұмыс жасауда далалық 

зерттеу жүргізу барысында алынған өлшеулерді  қолдануға және алынған  

мәліметтерді камералды өңдеуге көмектеседі.  

Бұл пәнді зерттеу нәтижесінде студент топографиялық карталар мен 

пландарды, аэроғарыштық суреттерді өзбетінше бағалауға мүмкіндік береді. 

Мұндай жағдай бітіруші маманды бәсекелесу қабілеті өте жоғары болады.   

Картографиялық әдістер және оның нәтижесі – карта құрастыру қазіргі 

заман географиясының негізгі әдістері болып табылады, сондықтан 

топографиялық жоспар құрастыру, картаның шартты белгілерімен жұмыс жасау, 

топографиялық түсірілімдермен жұмыс жасауды – географ-мамандар үшін өте 

маңызды болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегіні білу керек: 

- топографиялық карталарды жасау және жаңаластыру әдістерін;  

-топографиялық түсірістердің түрлерін;  

- жергілікті жердегі нүктелердің координаталарын анықтау және 

геодезиялық өлшеулер әдістерін;  

- топографиялық карта мен пландарды құрастыру; 



 
 

- методы составления топографических карт и планов.  

дағдыларды білу:  

- әр түрлі қолданбалы мақсатта топографиялық картаны пайдалану;  

- топографиялық түсірісте есептеу жұмыстарын жүргізу және дала 

жағдайында геодезиялық құрал-жабдықтармен жұмыс жүргізу. 

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер:  

- жалпы жертану;  

- геоинформатика;  

- экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе. 

Қатар оқытылатын пәндер және олардың осы пәнмен өзара байланысы:  

- кеңістікті статистикалық талдау;  

- геодезия;  

- фотограмметрия;  

- қазіргі геодезиялық құралдар мен жабдықтар;  

- картография;  

- математикалық картографиялау;  

- аэрофототүісір және ғарыштық түсіріс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 

1 
Кіріспе. Жалпы түсінік.  Географиялық карталардың  құрылымы 

мен негізгі элементтері. Жердің пішіні мен өлшемі 

2 Топография мен геодезияда қолданылатын координаттар жүйелері  

3 
Сызықтарды бағдарлау. Топография мен геодезияда қолданылатын 

өлшем  бірліктері 

4 
Топографиялық картаның проекциясы. Жазық тік бұрышты 

координаталардың зоналық жүйесі  

5 
Топографиялық жоспар және карта. Топографиялық карталар мен 

жоспарлардың номенклатурасы 

6 Топографиялық карта мен жоспардың шартты белгілері 

7 

Жергілікті жерде ара қашықтықты өлшеу. Жергілікті жерде ара 

қашықтықты өлшеуге арналған құрал-жабдықтар. Өлшеу қателіктер 

теориясының негізгі элементтері 

8 
Жергілікті жерде горизонтальдық бұрыштарды өлшеу. Оптикалық 

теодолиттер  

9 

Жергілікті жерде нүктелердің жоспарлы координаталарын анықтау. 

Теодолиттік түсіріс - дала жұмыстары. Теодолиттік түсіріс - 

камералдық жұмыстары  

10 Геодезиялық тірек желісі. Мемлекеттік геодезиялық желісі  

11 
Геометриялық нивелирлеу. Нивелирдің құрылысы. Нивелир 

тақтайшалары 

12 
Техникалық нивелирлеудің негізгі кезеңдері және нивелирлеу 

нәтижелерін өңдеу. Трасса профилін құрастыру  



 
 

13 
Тахеометриялық түсіріс тағы басқа да топографиялық түсіріс 

түрлері  

14 Аэрофототопографиялық түсіріс туралы түсінік  

15 
Түсірістердің автоматтандырылған әдістері. Электронды 

геодезиялық аспаптар мен жабдықтар. Қорытынды 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Kіріспе 

Топография және геодезия – түсіріс жұмыстары негізінде (жер үсті, ауадан 

және ғарыштан) жергілікті жердің географиялық және геометриялық 

элементтерін бейнелеу әдістерін, түсіріс жұмыстарын жүргізуге арналған 

геодезиялық аспатар мен құрал-жабдықтарын пайдалану әдістерін, және де 

осының негізінде топографиялық карта жасау әдістерін зерттейтін ғылым. 

Мақсаты: студенттерге топографиялық карталар туралы түсінік беру және 

топографиялық түсірістің кешенді жұмыс жасау тәртібін, сонымен қатар 

мемлекеттік геодезиялық жүйе, координанат жүйелері, топографиялық 

карталардың  шартты белгілер жүйесі туралы мағлұмат беру және ғылыми, 

тәжірибелік жұмыста қолданылуын үйрету. 

Міндеті: студенттерді мынадай тәжірибелі дағдыларға үйрету: жер бетінде, 

жер астында, жер үстінде сызықтардың ұзындығын, бұрыштарды өлшеу; өлшеу 

нәтижелерін есептеп өңдеу; карталарды, пландарды графикалық құрастыру және 

безендіру; өлшеу нәтижелерін, картографиялық және графикалық 

материалдарды өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, құрылыс, ғылыми зерттеуде 

пайдалану.  

«Топография геодезия негіздерімен» аумақты карталастыру мәселелерін 

зерттейтін картографияның өзбетінше тарауы ретінде, сонымен қатар жер 

бетіндегі нысандардың геометриялық сипаттамаларын анықтау үшін өлшеулерді 

жүргізу мәселелерін зерттейтін геодезияның бір тарауы ретінде  қарастыруға 

болады. Пән географияның өзін зерттеу мақсаттарымен сәйкес келе отырып, 

географиялық ойлауды қалыптастырады. Ойлаудың өлшемі карта болып 

табылады – ол болмыстың моделі және сонымен қатар ақпарат көзі.«Топография 

геодезия негіздерімен» көптеген ғылымдармен және ғылыми бағыттарымен 

тығыз байланыста, сонымен қатар өнеркәсіппен, ауыл шаруашылықпен, 

құрылыспен байланысты қолданбалы сипатқа ие болып табылады. 

Топография мен геодезияның даму тарихы ауыл шаруашылық пайда 

болуымен тікелей байланысты. Мыср, Вавилон, Қытай, Ассирия сияқты ежелгі 

антикалық мемлекеттерде ауыл шаруашылық жерлердің ауданын өлшеу 

қажетілігі осы ғылыми салалар пайда болуының алғы шарттары болды. 

Топография мен геодезияның ғылыми негіздері ежелгі Грекияда қалыптасты. 

Орта ғасырлардың аяғында және Жаңа заманда дәл геодезиялық аспаптар мен 

құрал-жабдықтардың пайда болуы топография мен геодезияның қарқынды 

дамуына алып келді. Сол кездегі топография мен геодезияның дамуы 

планетамыздың барлық құрлық жеріне топографиялық карталар пайда болуына 



 
 

алып келді.  

Топография мен геодезияның бүгінгі таңда дамуы қазіргі технологиялық 

жетістіктермен тікелей байланысты. Аэрофототүсіріс, ғарыштық геодезия, жаңа 

электрондық геодезиялық аспаптар мен құрал-жабдықтардың пайда болуы 

геодезиялық түсіріс жұмыстарының дәльдігін өте жоғары деңгейге жеткізді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ ШОЛУ 

 

Кіріспе. Жалпы түсінік 
Географиялық карталардың  құрылымы мен негізгі элементтері. Жердің 

пішіні мен өлшемі. Жердің пішіні мен өлшемі. Геоид, эллипсоид, референц-

эллипсоид. Жердің пішіні мен өлшемін анықтаудың әдістері. Жердің беткі 

қабатының проекциялаудың әдістері.  

 

Топография мен геодезияда қолданылатын координаттар жүйелері 
Топографияда және геодезияда қолданылатын координаталар жүйелері 

туралы жалпы түсінік. Геодезиялық және астрономиялық координаталар 

жүйелері. Географиялық координаталар. Жазық тік бұрышты координаталар. 

Полярлы координаталар.  

 

Сызықтарды бағдарлау. Топография мен геодезияда қолданылатын 

өлшем бірліктері 

Меридиандардың жақындасуы. Жазық тік бұрышты және полярлық  

координаталар жүйелерінің байланысы. Тура геодезиялық есеп. Кері 

геодезиялық есеп. Сызықтарды бағыттау. Географиялық азимут. Магниттік 

азимут. магниттік бұрылу. Дирекциондық бұрыш. Румб. Топография мен 

геодезияда қолданылатын өлшем бірліктері. 

 

2 тарау. ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА МЕН ПЛАН 

 

Топографиялық картаның проекциясы. Жазық тік бұрышты 

координаталардың зоналық жүйесі 

1:1 000 000 масштабтағы халықаралық топографиялық карта. Көп қырлы 

түрінде қолданылатын поликонустық проекция. Гаусс-Крюгердің тең бұрышты 

көлденең цилиндрлік проекциясы. Жазық тік бұрышты координаталардың 

зоналық жүйесі. Эллипсоид бетіндегі зоналар шекараларын анықтау.  

 

Топографиялық жоспар және карта. Топографиялық карталар мен 

жоспарлардың номенклатурасы  
Топографиялық карта және план туралы түсінік. Топографиялық карта мен 

планның негізгі қасиеттері. Топографиялық карта мен планды өндірісте қолдану 

ерекшеліктері. Топографиялық картаның номенклатурасы. Топографиялық 



 
 

пландардың номенклатурасы.  

 

Топографиялық карта мен жоспардың шартты белгілері  
Топографиялық картаның географиялық мазмұны. Картографиялық 

жалпыластыру туралы түсінік. Топографиялық карта мен планда су 

нысандарының бейнесі. Топографиялық картарда және планда жер бедерін 

бейнелеу. Топографиялық карталардағы топырақ-өсімдік жамылғысының 

бейнесі. Топографиялық картада әлеуметтік-экономикалық нысанның бейнесі.  

 

3 тарау. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕУЛЕР 

 

Жергілікті жерде ара қашықтықты өлшеу. Ара қашықтықты өлшеуге 

арналған құрал-жабдықтар. Өлшеу қателіктер теориясының негізгі 

элементтері  
Қашықтықтарды өлшеу туралы түсінік. Сызықтық өлшеулерге арналған 

құралдар. Сызықтар ұзындықтарын өлшеу әдістері. Жарық және радио 

қашықтық өлшеуіштердің өлшеу принциптері. Өлшеу қателіктер теориясының 

негізгі элементтері. Өлшеулер және олардың жіктелуі. Өлшеулер қателіктері. Бір 

шаманы тең дәльдікті өлшеу нәтижесін математикалық өңдеу.  

 

Жергілікті жерде горизонтальдық бұрыштарды өлшеу. Оптикалық 

теодолиттер  
Түсіріс түрлері. Топографиялық түсірістің масштабаны таңдау. Жер бедері 

қимасының биіктігін таңдау. Горизонтальдық бұрышты өлшеу принципы. 

Оптикалық теодолиттің құрылысы. Теодолиттік түсірістің мәні. Теодолиттік 

түсіріске дайындық жұмыстары. Жергілікті жерді түсіріс алдын барлау 

(рекогносцировка). Теодолиттік түсірістің журанлы.   

 

Жергілікті жерде нүктелердің жоспарлы координаталарын анықтау. 

Теодолиттік түсіріс - дала жұмыстары. Теодолиттік түсіріс - камералдық 

жұмыстары  
Теодолиттік түсіріс - дала жұмыстары. Оптикалық теодолитті түсіріс 

жұмыстарына дайындау. Жергілікті жерде теодолиттік жүрістерді жасау. 

Теодолиттік жүрістерді геодезиялық тірек пункттеріне байланыстыру. Жергілікті 

жердің егжей-тегжейлігін түсіру тәсілдері. Теодолиттік түсіріс жұмастыры 

нәтижелерін камеральдық өңдеу.  

 

Геодезиялық тірек желісі. Мемлекеттік геодезиялық желісі 

Геодезиялық тірек желісі. Геодезиялық тірек желісінің жіктелуі. 

Мемлекеттік геодезиялық желісін жасаудың дәстүрлі әдістері: триангуляция,  

полигонометрия және трилатерация әдістері. Геодезиялық жиілендіру және 

түсіру желілері. Мемлекеттік нивелирлеу желісі.  

 

Геометриялық нивелирлеу. Нивелирдің құрылысы. Нивелир 



 
 

тақтайшалары.  

Абсолюттік және салыстырмалы биіктіктер туралы түсінік. Геометриялық 

нивелирлеудің мәні мен тәсілдері. CST/Berger.SAL20N  оптикалық нивелирдің 

құрылысы. Электрондық нивелирлер туралы жалпы түсінік. Нивелир 

тақтайшалары (рейкалары). Техникалық нивелирлеу туралы түсінік.  

 

Техникалық нивелирлеудің негізгі кезеңдері және нивелирлеу 

нәтижелерін өңдеу. Трасса профилін құрастыру 

Техникалық нивелирлеу жұмыстары. Оптикалық нивелирді дала 

жұмыстарына дайындау. Оптикалық нивелирді тексеру ерекшеліктері. 

Нивелирлік рейкаларды түсіріс жұмыстарына дайындау. 3 - және 4 классты 

нивелирлеу жұмыстарын жүргізу. Инженерлік-техникалық нивелирлеу 

жұмыстарының кезеңдері. Нивелирлеу журналы. Нивелирлеу журналын өңдеу.  

 

Тахеометриялық түсіріс тағы басқа да топографиялық түсіріс түрлері 

Тахеометрлік түсірістің мәні. Тахеометриялық түсірісте қолданылатын 

аспаптар мен құрал-жабдықтар. Тахеометриялық түсірісте жергілікті жердің жер 

бедері және егжей-тегжейлігін түсіру тәсілдері. Тахеометриялық түсірістегі 

камеральдық жұмыстары. Ірі масштабты планды жасау мақсатындағы жер бетін 

нивелирлеу ерекшеліктері. Буссольдық түсіріс. Көз мөлшерімен түсіру 

жұмыстары. Географиялық компасты пайдалану ерекшеліктері.  

 

4 Тарау. АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯЛЫҚ ТҮСІРІС. 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ТҮСІРІС 

 

Аэрофототопографиялық түсіріс 

Аэрофототүсіріс жұмыстарының негізгі үдерістері (процестері). 

Аэрофотосуреттердің қасиеттері. Аэрофотосуреттерді топографиялық танып 

білудің (дешифрлеу) элементтері.  

 

Түсірістердің автоматтандырылған әдістері. Электронды геодезиялық 

аспаптар мен жабдықтар 

ГЛОНАСС және NAVSTAR GPS-тің орналасқан жерін анықтаудың 

ғаламдық жүйелері.  Қадағалау режимдері. GPS жабдықтары және 

пайдаланылуы. Геодезиялық GPS қабылдағыштар. GPS негізгі бекеттерін 

пайдала отырып геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру. Электронды 

геодезиялық аспаптар мен жабдықтар. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Масштаб және масштабтың түрлері  

2. Топографиялық карта және план бойынша өлшеу жұмыстары  

3. Топографиялық карталарда географиялық және жазық тікбұрышты және 



 
 

географиялық координаттарды анықтау  

4. Топографиялық карта бойынша азимуттар мен дирекциондық 

бұрыштарды анықтау. Топографиялық карталар бойынша есептерді шығару  

5. Тура және кері геодезиялық есептер 

6. Топографиялық карталардың  номенклатурасы  

7. Топографиялық картаның шартты белгілері  

8. Топографиялық карта бойынша жер бедерін үйрену  

9. Топографиялық карталар бойынша гипсометриялық қиманың құрастыру 

10. Жергілікті жерде ара қашықтықты өлшеу  

11. Оптикалық теодолиттің құрылысы (УОМЗ 4Т30П) 

12. Жергілікті жерде оптикалық теодолитпен горизонтальдық бұрышты 

өлшеу 

13. Оптикалық нивелирдің құрылысы (CST/Berger.SAL20N) 

14. Оптикалық нивелирмен артықшылықтарды анықтау 

15. Геодезиялық GPSқабылдағыштың құрылысы    

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Топография мен геодезияның даму тарихы 

2. Геодезиялық аспаптар мен құрал-жабдықтардың даму тарихы  

3. Көлденең масштаб  

4. Топографиялық карталар мен пландардың жіктелуі және оларды 

пайдалану ерекшеліктері  

5. Жергілікті жерде бағдар алу  

6. Топогрфиялық карта бойынша азимут бойынша схемасын жасау  

7. Қазіргі қашықтық-өлшеуіштер  

8. Геодезиялық өлшеулердің дәльдігі  

9. Мемлекеттік геодезиялық тор (желі) туралы түсінік 

10. Қазіргі электрондық геодезиялық құралдар  

11. Электрондық теодолиттер  

12. Электрондық нивелирлер  

13. Электрондық тахеометрлер  

14. Қазіргі геодезиялық GPS қабылдағыштар  

15. Аэрофототопографиялық түсіріс  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Топографиялық карта мен планда жер бедерін бейнелеу. 

2. Курвиметр.  

3. Механикалық және электрондық планиметрлер.  

4. Топографиялық пландарды пайдалану ерекшеліктері. 

5. Топографиялық карталарды пайдалану ерекшеліктері.  



 
 

6. Топографиялық карта және план бойынша жер бедері пішіндерінің 

элементтерін анықтау.  

7. Өлшеу ленталар. Рулеткалар.  

8. Геодезиялық тірек желісі.  

9. Оптикалық теодолитті тексеру.  

10. Оптикалық теодолиттің «нуль орнын» анықтау.  

11. Оптикалық нивелирді тексеру.  

12. Оптикалық теодолитті түсіру жұмыстарына дайындау.  

13. Оптикалық нивелирлерді өлшеу жұмыстарына дайындау.  

14. Тахеометриялық түсірістің абрисін құрастыру.  

15. Қарапайым бұрыш өлшейтін аспаптар.  
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе  5В060900- 

География мамандығы үшін  оқу жоспарындағы  бірден- бір маңызды  пән болып 

табылады. Бұл пән география маманын жүйелік дайындауда маңызды 

курстардың бірі ретінде есептеледі. Оның мақсаты қоғамдық ұйымның  

аумақтық-уақытша оқытудағы теориялық, әдістімелік  және әдіснамалық  негізін 

қалыптастыру болып табылады:  география ғылымдарының даму заңдылықтары 

жайындағы  тұтас жүйелендірілген  ұғымды  жасау үшін әлеуметтік-

экономикалық географияның  негізгі  категорияларын, үдерістерін, құбылыстар 

мен феномендерін игеру. 

Курстың  негізгі мазмұнын құраушы  мәселелердің ауқымы барынша кең. 

Дүниежүзі  саяси картасының қалыптасу ерекшеліктері  әлемнің табиғат 

ресурстарының сипаттамасы, дүниежүзінің  оның жекелеген аймақтарындағы 

халықтың өсу динамикасымен, әлемнің  шаруашылық салаларының 

географиясы, көліктің дамуымен әлемнің қаржы географиясы қарастырылады. 

Әртүрлі эмпирикалық байланыстарды қалыптастыру мен  теориялық 

қорытындыларды алу үшін   Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияға кіріспе  курсында қолданылатын негізгі әдістер  -  салыстырмалы 

географиялық, картографиялық, жүйелік және тарихи, сонымен қатар 

математикалық  және статистикалық әдістер. 

Студенттер білу керек: Географияның даму және қалыптасу тарихын, 

ғылымның негізгі түсініктері мен категорияларын, география ғылымының 

барлық жүйесін және сонымен қатар экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияны. Ғаламдық және аумақтық аспекттілердегі халық шаруашылық 

мәселелерді шешуде табиғат ресурстарын ғылими тұрғыдан есепке алудың 

әдістері және белгілі бір қоғамдық формацияның шеңберіндегі  бір орыннан 



 
 

екінші орынға  шаруашылықтың өндірістік бағытындағы табиғи ортаның 

ерекшеліктері жайындағы әсерді.  

Студенттер жасай алуы тиіс: әлем елдеріндегі қазіргі жағдайға талдау 

жасау, географиялық ортадағы маңызды элементтерге шаруашылық тұрғысынан 

баға беру, қазіргі өндірісте маңызды рөл атқаратын: жер қыртысы ресурстарын, 

климатты, гидросфераны, құрлықтың органикалық дүниесін жалпы қарастыру. 

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: Жалпы жертану, 

Экономикалық теория,  Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері. 

Қатар оқытылатын пәндер және олардың осы пәнмен өзара байланысы: 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы, Дүниежүзінің 

экономикалық-әлеуметтік және саяси географиясы, Саяси география геосаясат 

негіздерімен. 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе 

2 
Дүниежүзі саяси картасындағы  негізгі нысандар және оның 

қалыптасу кезеңдері 

3 Дүниежүзі елдерінің типологиясы 

4 Дүниежүзі елдерінің дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлі 

5 
Дүниежүзі табиғи ресурстары. Табиғат ресурстары түрлерінің 

сипаттамасы 

6 
Дүниежүзі халқының саны және динамикасы. Әлем халқының 

құрамы 

7 Дүниежүзі халқының жыныстық,  ұлттық, діни, нәсілдік  құрамы 

8 Дүниежүзі халқының көші-қоны 

9 Дүниежүзі аймақтары және жеке елдер халқының өмір сапасы 

10 Дүниежүзі өнеркәсіптің салалар географиясы 

11 Дүниежүзінің ауылшаруашылық географиясы 

12 Электрэнергетика және отын өнеркәсібінің географиясы 

13 Әлемдік экономикадағы ТҰК-ның қызмет көрсету дәрежесі 

14 Транспортқа жалпы сипаттама 

15 
Адамзаттың жаһандық  мәселелері және әлеуметтік-экономикалық 

география зерттеулеріндегі  міндеттер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудағы мақсаты: студенттерге экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географияның ғылыми әдісі мен  негізі, даму кезеңдері туралы түсінік 

беру, елдердің және аудандардың өзіндік ерекшелігін көрсету, жер шарындағы 

жекелеген елдер мен аймақтардың шаруашылығындағы кеңістік ерекшеліктерді 

айыруды және жаңа технология арқылы материалдарды меңгеру. 



 
 

Пәнді оқытудағы міндеттері:  

- түсіндірме- терминологиялық құрылғының негізін дамыту, 

әлеуметтік-экономикалық географиядағы әдістемелік және әдіснамалық 

зерттеулер;  

- экономикалық, саяси және әлеуметтік маңызды үрдістерді  тану;  

- табиғат және адам қоғамы қатынасындағы мәселелер;  

- еңбек әлеуетін және табиғи ресурстарды сараптау және бағалау 

қабілетін қалыптастыру;   

- қоғамдық өндірісті орналастырудағы  жалпы заңдарын құру;  

- аумақтық бөліністік еңбек және интеграциялық үрдістерді қарастыру. 

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәні  әлемдік 

шаруашылық салаларының орналасуы және қалыптасуындағы заңдылықтар 

жайында түсінік береді,  әлеуметтік,  рекреациялық және туристік жүйелердің 

аумақтық дамуы; салааралық және аймақтық деңгейдегі өнеркәсіптің аумақтық  

ұйымы, ауылшаруашылығының, транспорттың  салалардағы серверлері; 

адамдардың өмір сүруіндегі ұлттық-этникалық, конфессиялық, әлеуметтік, 

психологиялық және экологиялық аспектілеріне;  әлеуметтік-экономикалық 

білімнің  құрылуы мен аумақтық жоспардағы ұйымдарға;  халықтың өмір 

сүруіндегі  аумақтық ұйымдарына, әлеуметтік көбею үрдістеріндегі өңірлік 

мәселелерді оңтайландыруға аса назар аударды. Өзін-өзі ұйымдастырған 

әлеуметтік-экологиялық-экономикалық кешендер тәрізді аймақтардарды оқытуға 

көп көңіл бөлінеді. 

Экономикалық және әлеуметтік және саяси географияны оқыту 

студенттерді қоғамдық ұйымдарды аумақтық зерттеумен, өндірістік күштерді 

орналастыру, халықты қоныстандыру және тағы да басқа білім дағдыларымен 

қамтамасыз етеді. 

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәнін 

оқытудағы нысандары: халықтың, шаруашылықтың және табиғи ортаның өзара 

байланысының кеңістіктік формалары – экономикалық аудандар, аумақтық – 

өндірістік кешендер,  елді-мекендер және т.б. 

Осы аталған  пәнді зерттеудің  әдістері   жүйелі құрылымдық  әдіс, 

картографиялық пен  статистикалық  және салыстырмалы талдау жасау, 

экономикалық-  математикалық модельдеу және т.б. болып табылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның пәні және мақсаты. 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси география ғылымының анықтамасы мен 

құрылымы. Экономикалық,әлеуметтік және саяси географияның басқа 

ғылымдармен өзара  байланысы. Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

география дамуының негізгі кезеңдері. 

 



 
 

Дүниежүзі саяси картасындағы  негізгі нысандар және оның 

қалыптасу кезеңдері. 

Капиталдық типке дейінгі әлемнің саяси картасы, капиталистік тип, 

заманауи тип.Негізгі әлемдік саяси-географиялық аймақтар: оларды бөлудің 

принциптері және геосаяси мәселелерге қысқаша сипаттама. 

 

Дүниежүзі елдерінің типологиясы. 

Әлемнің саяси картасының негізгі түсініктері: ел, мемлекет және оның 

заманауи фориалары ( басқару, орналастыру, режим, әкімшілік-аумақтық 

бөлінуі), саяси партиялар.Елдің типологиясының әлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейінде. 

 

Дүниежүзі елдерінің дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлі. 

Негізгі халықаралық ұйымдар және олардың классификациясы.Әлемнің 

маңызды экономикалық және саяси топтары.Әлемнің саияси картасы геосаяси 

құбылыс негізінде.Саяси үрдістер, қоғамның саяси мемлекеттік ұйымы.Саяси 

география және геосаясат-мақсат пен міндеттің арақатынасы.Әлемдік саяси 

картаның мәні.Саяси карта елдер жиынтығы және саяси қатынас негізінде. 

 

Дүниежүзі табиғи ресурстары. Табиғат ресурстары түрлерінің 

сипаттамасы. 

Табиғи ресурстар классификациясы және оларды экономикалық 

бағалау.Нақты табиғи аймағына тиесілігіне, сарқылу дәрежесіне, пайдалану 

бағытына, құрамы және пайдалану ерекшелігіне байланысты класификациясы. 

Минералды ресурстар. Құрамы және пайдалану ерекшелігіне байланысты 

тұтанғыш, металдық және металдық емес пайдалы қазбалар болып бөлінеді. 

Минералды ресурстардың екі негізгі тобы: металдық және металдық емес. 

Энергия ресурсы. Мұнай, табиғи газ, тас және қоңыр көмір, тұтанғыш 

тақта тастар, торф, орман, гидроэнергия және ядро бөліну энергиясының 

қалдықтары және термоядро. 

Жер ресурсы. Жер ресурстары және жердің топырақ 

жамылғысы.Ауылшаруашылық жерлер, шөлдену үрдістері, экологиялық 

мәселелердің күшеюі. 

Орман ресурсы. Әлемдік орман ресурстарының бөлінуі, орман белдігі. 

Дамыған және дамушы елдердің ориан ресурстарымен қамтамасыз етілуі. 

Әлемдік орман ресурсының азаюының негізгі себептері. 

Су ресурсы. Әлемнің аймақ бойынша су ресурсының бөлінуі. Адамның 

тұрмыс шаруашалығында су ресурсының пайдаланылуы. Әлемдік мұхит суының 

пайдаланылуы және оның ластануы. 

 

Дүниежүзі халқының саны және динамикасы. Әлем халқының 

құрамы. 



 
 

Халықтың орналасу ерекшелігі: әлемнің әр мемлекеттерінің 

демографиялық сипаттамасы және көбею түрлері, әлем халқының этникалық 

құрамының түрлілігі және әлемдік цивилизация дамуының перспективалары. 

Халықтың қоныстануы. Халық қоныстануының сипаттамасы. Әлеуметтік 

экономикалық фактордың халықтың қоныстануы мен тығыздығына әсері. Әлем 

елдерінде және аймақтарда халықтың өсу қарқыны. 

Халықтың көбеюі. Халық көбеюінің екі негізгі типі. Әлем елдері бойынша 

халықтың өмір сүру ұзақтығы. Ғаламшардағы заманауи демографиялық жағдай. 

Әлеуметтік экономикалық дамуы әр түрлі деңгейдегі елдердің демографиялық 

мәселелері. 

Әлемдік урбанизация үдерісі. Халық қоныстануының негізгі үдерісі, қала 

өмір салтының ауыл өмір салтынан басымдылығымен түсіндіріледі. Әлемдік 

урбанизация үдерісінің даму ерекшеліктері. 

 

Дүниежүзі халқының жыныстық,  ұлттық, діни, нәсілдік  құрамы. 

Халықтың нәсілдік және этникалық құрамы.Әлем халқының нәсілдік және 

этникалық құрамына сипаттама.Түсінік: Этнос, ұлт, халық, ұлыс, тайпа. 

Лингвистикалық ортақтығы негізінде әлем халықтарының классификациясы. 

Әлемнің діни географиясы. Қоғамдағы діннің рөлі. Рулық-тайпалық, 

аймақтық және әлем діндеріне сипаттама.Әлемнің діни географиясының 

ерекшеліктері.Діни негіздер бойынша қақтығыстардың пайда болуы. 

 

Дүниежүзі халқының көші-қоны. 

Заманауи көші-қон үрдістері. Ғаламшардағы интернационалдық өмірдің 

нәтижесінде халықаралық көші-қон нәтижесі өсуде. Көші-қонның негізгі 

себептері, сыртқы және ішкі көші-қон. 

 

Дүниежүзі аймақтары және жеке елдер халқының өмір сапасы. 

«Өмір сапасы» және «өмір деңгейі» ұғымдарының ерекшелігі, өмір 

сапасын есептеудегі негізгі индикаторлар. Әлем аймақтарында және түрлі 

елдердегі өмір сапасы мен деңгейінің жағдайы. Әр түрлі елдердегі өмір деңгейін 

арттырудағы негізгі бағыттар. 

 

Дүниежүзі өнеркәсіптің салалар географиясы. 

Өнеркәсіп материалдық өндірістің және әлем шаруашылығының жетекші 

саласы. Өнеркәсіптің салалық және функцианалдық құрылымының өзгеру 

үрдістері және олардың себептері. Өнеркәсіп салаларының негізгі функцианалды 

қиықтарда орналасу сипаттамасы. Өнеркәсіптің орналасуының интегралды 

орналасуы: өнеркәсіптің концентрация денгейінің бағалау көрсеткіштері,негізгі 

өнеркәсіп аймақтары, бағалау көрсеткіштері, агломерациялар, тораптар. 

Өнеркәсіптің аумақтық ұйымдарының негізінде пайда болған жаңа формалар: 

«өндірістік саябақтар», ғылыми техникалық саябақтар, технополистер. 

 

Дүниежүзінің ауылшаруашылық географиясы. 



 
 

Материалдық өнеркәсіптің ең көне және маңыздылығы бойынша екінші 

саласы. Ауылшаруашылығының ел экономикасында немесе экономикалық 

тұрғыдан белсенді халық арасында ауылшаруашылығы саласындағы жұмыспен 

қамтудағы облыстың үлесі, сонымен қатар жалпы ішкі өнім құрылымындағы 

(ЖІӨ) ауылшаруашылығының үлес салмағының рөлі. Ауылшаруашылығы 

дамуының кең және үдемелі жолдары. Экономикалық дамуы аграрлық типтегі 

елдердің ерекшелігі. 

 

Электронергетика және отын өнеркәсібінің географиясы. 

Отын өнеркәсібінің негізгі салалары: Мұнай өнеркәсібі, газ өнеркәсібі, 

көмір өнеркәсібі. Электроэнергетика құрылымы, баламалы энергия көздерін 

пайдаланудағы дамудың перспективалары. Әлемдік электроэнергетика және 

отын өнекәсібінің даму масштабы және құрылымы, мағынасы. Әлемдік 

өнеркәсіп және электроэнергетикадағы елдер мен белгілі аймақтардың орны. 

 

Әлемдік экономикадағы ТҰК-ның қызмет көрсету дәрежесі. 

Трансұлттық корпорациялардың әлемдік өндіріс әлеуетінің 

орналасуындағы рөлі және халықаралық саудаға әсері. Халықаралық өндірісті 

ұйымдастыру үшін экономикалық жағдайлар сонымен бірге біріңғай нарықтық, 

ақпараттық кеңістіктегі халықаралық нарықтағы капитал, жұмыс күші, ғылыми 

техникалық, кеңес беру және басқа да қызмет түрлері. ТҰК ғаламдық ауқымда. 

ТҰК-ның бәсекелестік деңгейіне, тұрақты инновациядағы мұқтаждыққа, 

технология өзгерісіне және ғылыми техникалық үрдістің жылдам дамуына әсері. 

 

Транспортқа жалпы сипаттама. 

Транспорт адамдарды және жүктерді тасымалдау үшін қолданылатын 

материалдық өнеркәсіптің бір саласы. Транспорттың негізгі түрлері.Әлемдік 

транспорттың жұмысы және даму көрсеткіштері. Транспорттың техникалық-

экономикалық ерекшеліктері. Транспорттың өнекәсіптің орналасуына, халықтың 

қоныстануына және қоршаған ортаның жағдайына әсері. 

 

Адамзаттың жаһандық мәселелері және әлеуметтік-экономикалық 

география зерттеулеріндегі міндеттер. 

Адамзаттың экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және рухани даму 

жаһандық үрдістері және ғаламдық мәселелердің пайда болуы. Ғаламдық 

мәселелердәң типтері мен түрлері. Ғаламдық және аймақтық мәселелердің 

бірлігі. 

Экономикалық мәселелер. Қоршаған ортаның қалыптасуы және 

ноосфераның мәселесі. Экологиялық императив. Экономикалық және әлеуметтік 

мәселелердің адамзатқа және қоршаған ортаға әсері. 

Саяси мәселелер-әлем мәселелері және халықтың қауіпсіздігі. 

Халықаралық қатынастардың жаһандану және интеграция үшін объективтік 

қажеттілік. Саяси географияның ғылым және аумақтық саяси жүйе ретінде 

қалыптасуы. Әлемнің заманауи саяси картасының қалыптасуы. 



 
 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1.Әлемнің саяси картасы, әлемнің саяси картасындағы негізгі нысандар 

2.Мемлекеттер формасы, басқару формасы, мемлекеттің орналасуы және 

режимі. Әлем елдерінің типологиясы 

3.Әлем шаруашылығының ресурстық әлеуетінің экономикалық-

географиялық оқылуы. Нақты табиғи сфераға тиесілілігі бойынша 

классификация 

4.Әлемдегі аймақ бойынша  халықтың қоныстануын талдау 

5.Әлемдегі әр түрлі елдің көбею типтері және демографиялық 

сипаттамасы, әлем халқының этникалық құрамының түрлілігі 

6.Әлемдік экономиканың жаһандық орталықтарын талдау 

7.Әлемдік шаруашылық және халықаралық еңбек бөлінісі 

8.Ауылшаруашылығының салаларын талдау. Энергетика. Мұнай және 

мұнай өңдеу өнеркәсібі 

9.Әлемнің газ өнеркәсібі. Көмір өнеркәсібі. Электроэнергетика 

10.Әлемнің қара металлургиясы.Түсті металлургия. Көлік шаруашылығы 

11.Химия өнеркәсібі. Орман, ағаш өңдейтін және целлюлоза-қағаз 

өнеркәсібі 

12.Әлемнің жеңіл өнеркәсібі. Тамақ өнеркәсібі. Өнеркәсіп: инновациялық 

сектор 

13.Дүниежүзінің ауылшаруашылығы 

14.Қызмет көрсету сферасы: постиндустриалдық дәуірдегі үрдістердің 

дамуы. Транспорт 

15.Адамзаттың жаһандық мәселелерін зерттеу және экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географияның олардың зерртеулеріндегі міндеттері 

16.Халықаралық ұйымдарға сипаттама. Халықаралық ұйымдардың 

мақсаттары  мен  міндеттері 

17.Саяси мәселелер-әлем мәселелері және халықтың қауіпсіздігі 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1.Әлемнің саяси картасының қалыптасу кезендері және тарихы 

2.Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі тәуелсіздік алған елдер 

3.Әлемнің интеграциялық бірлестіктері 

4.Әлемнің минералды ресурстар географиясы 

5.Дүниежүзі мұхитының ресурстары 

6.Экономикалық және әлеуметтік географиядағы ақпарат көздері 

7.Экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы мен дамуы 

8.Географиялық еңбек бөлінісі жайында түсінік 

9.ҒТР дәуірі 



 
 

10.Геоурбанистика мәселелері 

11.Экономикалық, әлеуметтік және саяси география дамуындағы жаңа 

бағыттар 

12.Әлемдік діни географиясы 

13.Мәдени география 

14. Дене шынықтыру және спорт географиясы 

15.Қылмыс географиясы 

16.Тұтыну географиясы 

17.Рекреациялық география 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1.Еуропа елдерінің басқару формасы 

2.Азия елдерінің басқару формасы 

3.Африка елдерінің басқару формасы 

4.Америка елдерінің басқару формасы 

5.Әлем елдерінің халықаралық мәртебесі бойынша сипаттамасы 

6.Әлемнің интеграциялық бірлестіктері 

7.Аймақтық және халықаралық бірлестіктерді құрудағы басты мақсаттар 

8.Саяси және экономикалық интеграциялық бірлестіктерді құрудағы 

мақсаттар 

9.Салалық және этно-діни интеграциялық бірлістіктірді құрудағы 

мақсаттар. 

10.Еуропалық одақты құрудағы негізгі қадамдар 

11.Заманауи әлемдегі терроризм экстремизм және сепаратизм 

12.Әлемнің дамыған мемлекеттерінің табиғи ресурстық әлеуеті 

13. Әлемнің дамушы мемлекеттерінің табиғи ресурстық әлеуеті 

14.Мальтус теориясының ерекшелігі 

15.Ауылшаруашылық мәдениетінің классификациясы 
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Geo 2206  ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

Көлемі - 2 кредит 

 

Авторлары: 

Құсайынов С.А. -  география ғылымдарының кандидаты, география, жерге 

орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры 

Дуйсенбаев С.М. - география, жерге орналастыру және кадастр 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

Пікір бергендер: 

Нұрмамбетов Э.И -  «География институты» ЖШС Геоморфология және 

геоақпараттық картографиялау зертханасының бас ғылыми қызметкері, 

геолого –  минералогия ғылымдарының кандидаты 

Бексейтова Р. Т. -  география ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің картография және геоинформатика  

кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Географ-бакалавр мамандарды дайындауда «Геоморфология» негізгі 

пәндердің қатарына қосылады. Зерттеу объектті Жердің бедері болып табылады. 

Оның мақсаты жер бетінің бедерін зерттеу, оның даму заңдылықтарын танып 

білу, және аталған заңдылықтарды әртүрлі практикалық мәселелерді шешу үшін 

қолдану. 

Жер бедері табиғи-аумақтық кешеннің негізгі компоненттердің бірі болып 

табылады. Жер бедері пішіндерінің қалыптасу үдерістері, бедердің пішіндері 

және олардың табиғи үдерістерге ықпалы туралы білім, студенттерге табиғи 

үдерістерді зерттеуде қоршаған орта туралы кешенді түсінік береді, және табиғи 

үдерістер мен құбылыстарды дамуының дүрыс жолдарын көрсетуге мүмкіндік 

береді.  

Жер бедері пішіндерінің қалыптасуы көптеген факторларға тәуелді, соның 

ішінде геологиялық, климаттық, гидрологиялық т.с.с., сонымен бірге жер бедері 

пішіндерінің қалыптасуына топырақ-өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі 

күшті әсерін тигізеді. Осылайша, бұл пән 5В060900-География мамандығы үшін 

кәсібі білім беру бағдарламасының пән аралық байланыстарын жүйелендіруде 

аса маңызды роль атқарады.  

"Геоморфология" пәнін оқу "Жалпы жертану", "Геология негіздері", 

"Топография геодезия негіздерімен", "Жалпы гидрология", "Метеорология 

климатология негіздерімен", "Биогеография", "Топырақ географиясы 

топырақтаны негіздерімен" пәндерін оқу барысында алыңған білім мен 

дағыдыларға негізденеді. Бұл пәндерде бедер пішіндері және жер бедері 

қалыптасу үдерістерін зерттеуде қажет болатын табиғат кешенінің барлық 

компоненттері бойынша білім берілген: климаттық, сулары, тау жыныстары, 



 
 

топырақ т.б. факторлар. "Метеорология климатология негіздерімен" пәнін оқуда 

алынған білім мен дағдылар жер бедері пішіндері қалыптасуда климаттық 

фактордың ықпалын анықтауға мүмкіндік береді, ал гидрологиялық үдерістер 

туралы білім флювиогляциалдық процестердің нәтижесінде пайда болған 

пішіндерінің ерекшеліктерін түсіндіреді.  

Жер бедерінің мега- және макропішіндерін үйренуде, жер қыртысы 

құрылысының ірі элементтерінің өзара тәуелділігін қарастыруда «Геология 

негіздері» және «Жалпы жертану» пәндерін оқу барысында алыңған білім аса 

маңызды болып келеді. Мұндай жағдай жер бедердің глобальдық масштабта 

қарастыруға, жер сілкініс және вулканизм процестерінің  құрлық бетінің түрі 

өзгеруіне ықпалын анықтауға мүмкіндік береді.  

Жер бедерінің микро- және нанопішіндері қалыптасуда басым болатын 

процестерді анықтау үшін, жер бедері пішіндері қалыптасу процестері мен 

құрлықтың топырақ-өсімдік жамылғысы арасындағы өзара әрекеттесу 

мәселелерін қарастыратын «Топырақ географиясы топырақтану негіздерімен» 

және «Биогегография» пәндерінен алыңған білім мен дағдылар өте маңызды 

болып табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 

1 
Геоморфологияның теориялық және әдістемелік негізі  

 

2 
Жер бедері туралы жалпы мәлімет 

 

3 

Жер бедері қалыптасу факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

планетарлық және ғарыштық факторы. Жер бедері қалыптасудың 

физикалық-географиялық факторлары  

4 
Жер бедері қалыптасуының эндогендік үдерістері. Тектоникалық 

қозғалыстар және олардың жер бедері пішіндеріндегі сәулесі  

5 
Магматизм және жер бедері. Вулканизм. Вулкан соңы құбылыстары 

және жер бедері   

6 

Жер бедерінің планетарлық пішіндері және олардың жер қыртысының 

құрылымдарымен байланысы. Материктердің құрылымды-

геоморфологиялық элементтері  

7 

Мұхит табанының құрылымды-геоморфологиялық элементтері. 

Геосинклинальдық облыстарының жер бедерінің мегапішіндері. Мұхит 

табанының және орта-мұхиттық жоталары бедерінің мегапішіндері  

8 
Экзогендік үдерістер және жер бедері. Үгілу және жер бедері 

қалыптасуы  

9 
Беткейлік үдерістер, беткейлік бедер пішіндері және беткейлік 

шөгінділері  

10 
Флювиальдық үдерістер және пішіндері. Су ағындары әрекеттің жалпы 

заңдалықтары  



 
 

11 
Өзендердің әрекеті. Өзен аңғары   

 

12 
Өзен және аңғар желілері. Өзен алабы. Өзендердің құяр жері    

 

13 
Карсты обылыстарының жер бедері. Гляциальды үдерістері және жер 

бедерінің гляциальды пішіндері  

14 
Құрлық бетінің аридтік аймақтарындағы жер бедері қалыптасуы. 

Теңіздік жаға бойы үдерістері және пішіндері  

15 

Антропогендік жер бедері қалыптасу үдерсітері мен пішіндері. 

Геоморфологиялық дала зерттеулердің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталастыру 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Геоморфология – жер бедері, оның  морфологиясы, шығу тегі, даму 

тарихы және қазіргі динамикасы туралы ғылым. Демек, геоморфологияның 

зерттеу объектісі жер бедерінің пішіндері болып табылады, яғни пішіні, көлемі, 

шығу тегі, жасу және даму тарихы бойынша әртүрлі жер бетенің тегісіздіктердің 

жиынтығы.  

Зерттеу мақсаты — жер бедерінің даму заңдылықтарын үйреніп және 

оларды адамзат қоғамының қолданбалы әрекетінде пайдалану. 

Геоморфологиялық зерттеуінің тарих-генетикалық, морфогенетикалық және 

морфометриялық, картографиялық әдістері қолданылады. Соңғы кезде 

геоморфологияда аэроғарыштық және эксперименттік –лабороториялық 

тәсілдерді қолдануда, сонымен қатар жүйелі талдау әдісі пайдаланылады.  

Пәннің зерттеу міндеттері:  

1. Жердің жер бедерінің құрылысы және дамуы туралы теориялық 

білімдерін қалыптастыру:  

 жер бедері пішіндерінің морфологиялық және генетикалық 

ерекшеліктерін үйрену; жер бедерінің географиялық ландшафттың басқа 

компоненттерімен байланысын анықтау; қазіргі геоморфологиялық үдерістерді 

зерттеу; геоморфологиялық карталарда жер бедері типтері мен пішіндерін 

бейнелеу.  

2. Арнайы білім және дағдыларын қалыптастыру:   

 топографиялық карта талдау негізінде жер бедерінің берілген 

пішіндерінің морфометриялық және морфогенетикалық мәліметтерін анықтау;  

 белгіленген аумақтың жер бедерін сипаттау үшін әртүрлі масштабтағы 

геоморфологиялық карталарды пайдалану, оның қалыптасу заңдылықтарын 

ажырату;  

 жер бедері типтерін және пішіндерін карталастыру және оның шығу 

тегін анықтау тәсілдерін игеру.  

Геоморфология ғылыми пән ретінде XVIII ғасырдың аяғында – ХІХ 

ғасырдың басында қалыптасып бастады. Бұл ғылым геологиямен тығыз 



 
 

байланыста. Осы кезде жарияланған еңбектерде жер беті бедерінің шығу тегі 

және даму жағдайы бойынша ғылыми түсінік пайда болды. 1763 жылы М.В. 

Ломоносовтың «О слоях земных» атты еңбек жарық көрді, осы кезде 

геоморфологияда жаңа екі көз қарас пайда болды – нептунизм (Г.А. Вернер) 

және плутонизм (Д.Геттон). ХІХ ғасырда Д. Дан және Э. Зюсс өздерінің 

еңбектерінде тектоника мен құрылымдық геологияның негіздері салынды, 1876 

жылы П.А. Кропоткин материкті мұз басу теориясын негіздейді. ХІХ ғасырдың 

аяғында Ф. Рихтгофеннің, А. Пенктің, А.П. Павловтың ірі жалпыластырушы 

еңбектері жарық көреді, бұл еңбектерде жер бетенің құрылысы, жер бедерінің 

пайда болу туралы көз қарастар жүйлендіріледі, жер бедерін классификациялау 

түрлері келтіріледі. Геоморфологияның жеке ғылым ретінде қалыптасуына В. 

Дэвис және В. Пенктің еңбектері аса маңызды үлесі бар.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Геоморфологияның теориялық және әдістемелік негізі 

Бедерді эндогендік және экзогендік факторлардың өзара қатынасу 

нәтижесінде қалыптасқан ретінде зерттеу. Бедердің өрлей дамуы және 

альсара дамуы туралы түсінік. Бедер қалыптасуында тектоникалық рөлі. 

Геоморфологияда жүйелі талдауды қолдану. Морфоқұрылымдар мен 

морфомүсіндер туралы түсініктер.  

М.В.Ломоносовтың, В.Пенгтің, Л.Кингтің, И.С.Шукиннің 

К.К.Марковтың, И.П.Герасимовтың бедер дамуындағы теориялық 

ұстанымдары. К.К.Марковтың геоморфологиялық деңгейлер туралы 

көзқарасы. Бедердің өрлей дамуы спираль бойымен өрлей дамуы және 

циклдік дамуы. Бедердің денудациялық «кесіндісінің» «жоғарыдан» 

(В.Дэвис) және «бүйірден» (В.Пенк) тегістелуі. 

Тегістелу беттер, пенеплен, педиплен, педимент туралы түсініктер және 

олардың жер бетіндегі ландшатық-зоналдық орналасуына байланысты 

зерттеу. Қазақстанның геоморфология ғылымының даму жағдайы. 

 

Жер бедері туралы жалпы мәлімет 

«Бедер», «Бедер пішіндері», «Бедер элементтері» туралы түсініктер. 

Бедердің морфометриялықпен морфометриялық сипаттамасы. Бедердің 

генезисі, жасы және оларды анықтау тәсілдері. Бедердің қалыптасуындағы 

эндогендік және экзогендік процестер. Бедер пішіндерінің денудациялық 

және аккумуляциялық түрлері. 

Бедердің морфография және морфометриясына байланысты жіктелуі. 

Бедерді зерттеуінің әдістемелік ұстанымдары. Геоморфологияның 

халықшаруашылығында қолданылуы. 

 



 
 

Жер бедері қалыптасу факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

планетарлық және ғарыштық факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

физикалық –географиялық факторлары 

Жер планетасының жер бедері. Күн мен Айдың тектосферадағы 

эндогендік қозғалыстарға ықпалы. Жердің өзінің осі бойымен ойлануын және 

оның эндогендік және экзогендік процестеріне тигізетін әсері. Астроблема 

деген түсінік және астроблемалардың шер бетіндегі таралуы. 

Бедерді ландшафтың құрамының бөлігі ретінде құрастырылуы. Бедер 

және тау жыныстарының физикалық және химиялық қасиеттері және 

олардың бедер түзілуіндегі әсері. Бедер және климат. Климаттың бедер 

құрылуындағы рөліне сәйкес жіктемесі. 

 

2 тарау. ЭНДОГЕНДІК ҮДЕРІСТЕР ЖӘНЕ ЖЕР БЕДЕРІ. 

 

Жер бедері қалыптасуының эндогендік үдерістері. Тектоникалық 

қозғалыстар және олардың жер бедері пішіндеріндегі сәулесі 

Қатпарлы бұзылулар және жер бедері пішіндерінде көрінісі. Үзіліс 

бұзылулар және жер бедері пішіндерінде көрінісі. Жер қырытысының 

вертикальдық және горизонтальдық қозғалыстардың бедер қалыптастырушы 

ролі. Жер қырытысының жаңа қозғалыстарының бедер қалыптастырушы ролі. 

 

Магматизм және жер бедері. Вулканизм. Вулкан соңы 

құбылыстары және жер бедері 
Жер бедерінде интрузиялық денелердің көрінісі. Интрузивті магматизмнің  

жер бедері қалыптасуына белсенді және пассивті әсері. Жер бедері жер 

қыртысындағы магматикалық үдерістердің индикаторы ретінде.  

Атқылау сипатына сәйкес жанар таулардың жіктелуі. Жанартаулардың 

морфологиялық типтері. Вулкандық жер бедерінің негізгі түрлері.  

Вулканды аймақтарда экзогендік жер бедері қалыптасуының 

ерекшеліктері. Әрекеттегі вулкандардың географиялық таралуы.  

Жалған вулканды жер бедері. Лайлы жанартаулар 

 

Жер бедерінің планетарлық пішіндері және олардың жер 

қыртысының құрылымдарымен байланысы. Материктердің 

құрылымды-геоморфологиялық элементтері 

Материктердің ірі бедер пішіндері. Материктер платформалардың мега 

пішіндері. Жер қыртысының сығылма жағдайларында пайда болған орогендік 

бедер. Орогендердің типтері. Жер қыртысының күмбезді тәрізді көтеріліп 

созылмалы жағдайларда қалыптасқан орогендік бедер. Рифтогендік бедер. 

Материктердің таралуы және литосфералық тақталар тектоникасы туралы 

болжам. 

 



 
 

Мұхит табанының құрылымды-геоморфологиялық элементтері. 

Геосинклинальдық облыстарының жер бедерінің мегапішіндері. Мұхит 

табанының және орта-мұхиттық жоталары бедерінің мегапішіндері 

Су асты материкті шеттердің жер бедері, олардың құрылымды-

геоморфологиялық элементтері. Қайраң зонасының, материктік беткейдің және 

материктік етегінің жер бедері. Мұхиттың терең сулы қазан шұңқырлары және 

олардың жер қыртысы құрылысымен байланысы. Мұхиттық қазан 

шұңқырларының жер бедері. Орта-мұхиттық жоталарының жер бедерінің 

мегапішіндері және олардың жер қыртысының рифтогендік құрылысымен 

байланысы. Өтпелі зоналардың бедер пішіндері, олардың негізгі құрылымды-

геоморфологиялық элементтері. Шеткі теңіздердің, аралды доғалардың және 

терең сулы науалардың жер бедері.  

 

3 тарау. ЭКЗОГЕНДІК ҮДЕРІСТЕР МЕН ЖЕР БЕДЕРІ.  

 

Экзогендік үдерістер мен жер бедері. Үгілу және жер бедері 

қалыптасуы 

Тау жыныстарының угілуі жер бедері қалыптасуды маңызды факторы 

ретінде. Үгілу үдерістердің мәні. Үгілу типтері, таралу ареалдары және жер 

бедерінің қалыптасуына ықпалы.  

Әртүрлі климаттық зоналардың үгілу қыртыстарының құрылысы. Элювий 

- континенттік шөгінділерінің генетикалық типі. Үгілу қабаттарының 

қалыптасуындағы тектоникалық факторы. Сызықтық және аудандық үгілу 

қыртыстары. Ежелгі үгілу қыртыстары – палеоклиматтың индикаторы ретінде. 

Ежелгі үгілу қыртыстарының пайдалы қазба байлықтары.  

 

Беткейлік процестер, беткейлік бедер пішіндері және беткейлік 

шөгінділері 
Беткей деген ұғым. Беткейлік процестер. Беткейлердің морфологиясына 

сәйкес жүктелуі. Бнткейлердің бедер пішіндері: опырылымдар, жылжымалар, 

қорымда, солифлюкциялық беткей, делювилік беткейлер, қар көшкіндері. 

Беткейлердің беткейлік процестердің ғылыми және  практикалық маңызы. 

Беткейлердің жасы, беткейлердің уақыт және кеңістікте дамуы. Пенеплен, 

педимент және тегістелу беткей туралы түсініктер. Қазақстан аумағында 

пенеплен мен педименттің таралу аймақтары. 

 

Флювиальдық үдерістер және пішіндер. Су ағындары әрекеттің 

жалпы заңдалықтары 

Флювиальды үдерістер мен пішіндерінің әмбебатылығы. Эрозиялық 

тілімдену жиілігінің климатты-ландшафттық зоналылықтан және тектоникалық 

қозғалыстардан тәуелділігі. Гумидті климаттық облыстары флювиальдық  

пішіндерінің таралу аудандары ретінде. Флювиальдық пішіндердің генетикалық 

қатары. Әр түрлі масштабтағы флювиальдық пішіндердің жалпы ерекшеліктері. 

Жер бедерінің сулы-эрозиялық және сулы-аккумулятивті пішіндері. Жыралық 



 
 

эрозия үдерістері. Қазақстанның аридтік жағдайындағы жыралы эрозияның 

дамуы. Су ағындары әрекеттің жалпы заңдалықтары. Тұрақты ағын сулардың 

бедер құру әрекеті, эрозия және өзендердің кеңістіктегі дамуы. Эрозия базисі 

деген ұғым. Уақытша су ағыстараның әрекеті және оның бедер пішіндері. 

Пролювийлік шөгінділері.  

 

Өзендердің әрекеті. Өзен аңғары 

Өзендердің әрекеті. «өзен арнасы», «өзен аңғары» түсініктер және олардың 

морфологиялық бөліктері.  Өзен аңғарының ұзына бойы қимасының пішіндері. 

Сарқырамалар, шарлауықтар олардың шығу тегі және шаруашылықта 

пайдалану.  

Өзеннің иректелуі (меандралары), олардың аңғарлардың өзгеруіне ықпалы. 

Жайылымның пайда болуы және оның мезо- және микробедерінің элементтері. 

Аллювиальдық шөгінділер және олардың фациялары. Жазықтық және таулы 

өзендерінің жайылымдары. Жоғары және төмен жайылымдар.  

 

Өзен және аңғар желілері. Өзен алабы. Өзендердің құяр жері 
Өзен террасалары, олардың құрылысы, шығу тегі және типтері. Плиоцен-

төрттік кезеңіндегі палеогеографиялық жағдайды және жер бедерінің даму 

тарихын анықтау мақсатында өзеннің ұзына бойы созылған террасаларын 

зерттеу. Жалған террасалары. Өзен террасаларын зертеудің мәні.  

Өзен аңғарларының жіктелуі. Өзен аңғарларының морфологиялық түрлері 

(типтері). Тектоникалық құрылымдарымен аңғарларының ара қатынасы. Өзен 

аңғарларының ассиметриясы. Жазықтық және таулы өзендердің аңғарлардың 

салыстырмалы сипаттамасы.  

Өзен және аңғар желілері. Өзен желісінің түрлері (типтері). Өзен және 

аңғар желіліерінің тығыздығы және оны анықтайтын факторлары. Эрозиялық 

және эрозиялы-денудациялық жер бедерінің типтері.  

Өзеннің құяр жері. Эстуарий. Дельталар. Аллювиальдық және дельталық 

жазықтар.  

 

Карсты облыстарының жер бедері. Гляциальды үдерістері және жер 

бедерінің гляциальды пішіндері 

Карст процестері және карстық пішіндері. «Карст» деген ұғым. Карст 

аймақтарының бедер пішіндері. Карст аймақтарының үңгірлері және аңғарлары 

мен өзендері. Тропикалық карст бедер пішіндерінің қалыптасуы. Жалған 

карстық процестер мен бедер пішіндері. 

Нивальдық климат обылыстары мұз және қардың жер бедерін интенсивті  

қалыптастырушы әрекеті аудандары ретінде. Мұздықтардың пайда болу 

жағдайы мен қөректенуі. Қазіргі және ежелгі мұзданудың және де мұздықты жер 

бедерінің таралған обылыстары.  

Таулы мұзданудың бедер қалыптастырушы ролі. «хионосфера», «қар 

сызығы» деген түсініктердің анықтамасы. Тау мұздықтардың түрлері. Таулы-



 
 

мұздық бедер пішіндері цирк, кар бедер пішіндерінің  қалыптасуы. Жамылғы 

мұз басқан аймақтардың бедер пішіндері.  

Материктік мұздықтардың жер бедерін қалыптастырушы ролі. Ежелгі 

жамылғы мұз басу обылстардағы жер бедерінің зоналылығы. Мұз басу кезеңінен 

соң мұзды жер бедерінің өзгеруі. Перигляцияльды обылыстардағы жер бедері 

пішіндерінің және бедер қалыптасуының ерекшеліктері.  

Мәңгі тоң таралған обылыстардағы бедер қалыптасуы. Физикалық 

үдерістер және генезис бойынша жер бедері пішіндерінің топтастыруы. Аяздық 

үгілу және альтипланация.  

Аридтік зонасының таулы елдеріндегі тоң үдерістері мен жер бедерінің 

пішіндері. Термокарст. Мәңгі тоң таралған аудандардағы шаруашылықтың 

ерекшеліктері.  

 

Құрлық бетінің аридтік аймақтарындағы жер бедері қалыптасуы. 

Теңіздік жаға бойы үдерістері және пішіндері 
Бедердің дефляциялық және корразиялық пішіндері. Эолдық 

аккумляциялық бедер пішіндер. Құм шағылдар және олардың қалыптасуы. 

Желдің соққан бағытына сәйкес қалыптасқан құмды бедер пішіндері. Лесстен 

құрылған бедер пішіндері. Шөл аймақтарының аридтық-денудациялық бедер 

пішіндері. «Шөл тотығы» деген ұғым. Тақырлардың генезисі. Бедленд бедерінің 

қалыптасуы. Шөлді аймақтардағы ойпандар мен сорлардың генезисі.  

Жаға туралы түсінік. Абразия. Теңіз террасалары. Теңіз жағалауларының 

бедер пішіндері. Фьордық, шхералық, эстуарии теңіз жағалау түрлерінің 

сипаттамасы.  

 

Антропогендік жер бедері қалыптасу үдерістері мен пішіндері. 

Геоморфологиялық дала зерттеулердің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталастыру 
Жер бедердің адамның шаруашылық әрекетіне әсері. Жер бедері адамның 

қоныс басу типтердің факторы ретінде. Адамның тауда және жазықта 

шаруашылық әрекетінің ерекшеліктері. Жер бедері және қала салу саласы. 

Инженерлік әрекеттегі, азаматтық және көлік құрылыстардағы, ауыл 

шаруашылықта, геоморфологиялық фактор. Пайдалы қазбаларды барлауда 

геомофрологиялық әдістері.  

Геоморфология және экологиялық мәселелер. Геоморфологиялық болжау.  

Геоморфологиялық дала зерттеулерінің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталар. Морфогенетикалық ұстаным бойынша жасалған әр 

масштабты геоморфологиялық карталар. Далалық геоморфологиялық 

карталастыру. Геоморфологиялық нысандарды картада бейнелеу. Қазақстанның 

және дүние жүзінің геоморфологиялық карталары. Ғылыми және қолданбалы 

мақсаттарда геоморфологиялық карталарды пайдалану. Геоморфологиялық 

карталастырудың мәселелері.  

Табиғатты тиімді пайдалану және табиғатты қорғау мәселелерін шешуде 

жер бедерін зерттеудегі мәні.  



 
 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі геоморфологияның негізгі ұғымдары  

2. Топографиялық карта және план бойынша жер бедеріне сипаттама 

беру  

3. Жер бедерінің пішіндерінің элементтеріне морфологиялық және 

морфометриялық көрсеткіштерін анықтау  

4. Масштабы 1:50 000 және 1:25 000 топографиялық карталары 

бойынша гидрологиялық желісіне, жер бедерінің флювиальдық пішіндеріне 

және беткейлік үдерістерге сипаттама беру  

5. Белсенді тектоникалық қозғалыстардың географиялық таралуы және 

аумақтың сейсмикалық аудандастыруы  

6. Вулкандардың географиялық таралуы. Вулкандық құбылыстардың 

өтпелі зоналарымен байланысы  

7. Тектоникалық құрылысы құрылысымен сипатталатын жер бедері 

пішіндерінің және типтерінің байланыстарын анықату  

8. Өзен аңғарының негізгі элементтері (Өзен аңғарының құрылысы). 

Беткейлік үдерсітер  

9. Өзен желісі және өзен алқабы  

10.  Топографиялық және шолу-топографиялық карталары бойынша 

геоморфологиялық профильді құрастыру  

11.  Қазақстанның геоморфологиялық картасы  

12.  Қазақстанның геоморфологиялық картасының легендасы  

13.  Қазақстанның геоморфологиялық картасы бойынша 

геоморфологиялық профильді құрастыру  

14.  Қазақстан аумағындағы жер бедері қалыптасуы және экологиялық 

мәселелері  

15.  Жер бедерінің антропогендік пішіндері және олардың қазіргі 

табиғат үдерістеріне ықпалы  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Геоморфологиялық көз қарастырының даму тарихы. «Нептунизм» 

және «плутонизм» концепциялары  

2. В. Пенктің, В. Девистің, К.К. Марковтың, И.С. Щукиннің, Л. 

Кингтің, И.П. Герасимовтың, Ю.А. Мещеряковтың еңбектеріне шолу  

3. Жер бедерінің морфографиясы мен морфометриясы  

4. Жер бедері қалыптасуының басты факторлары  

5. Жер шарындағы сейсмикалық қауіпті аудандар және олардың жер 

бедері пішіндерінің пайда болуына ықпалы  

6. Жер шарындағы вулкандық үдерістері  



 
 

7. Дүниежүзілік мұхит табанының және құрлықтың мегабедері  

8. Геосинклинальдық обылыстардың (өтпелі зоналарының) мегабедері  

9. Үгілудің негізгі үдерістері  

10. Пенеплен, педимент, педиплен және тегістелу беттер туралы түсінік  

11. Өзен террасалары  

12. Карстық үңгірлер  

13. Жер бедерінің таулы-мұздықты пішіндері  

14. Құмды шөлдердің бедер пішіндері мен жер бедер қалыптасуы  

15. Қазақстан аумағындағы жер бедерінің антропогендік пішіндері  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жер бедерінің шығу тегі туралы түсінік.  

2. Жер бедерінің жасы.  

3. Жер бедері қалыптасудағы тау жыныстарының қасиеттері.  

4. Жер бедері және климат.  

5. Жер бедері және геологиялық құрылымдар.  

6. Вулканның түзілісі.    

7. Жер қыртысының вертикальдық және горизонтальдық қозғалыстары.  

8. Беткейлік үдерістер.  

9. Қазақстан аумағындағы өзен алқаптары.  

10. Жалған карстық үдерістер және жер бедерінің пішіндері.  

11. Мұздықтардың пайда болу және қоректену жағдайы. Мұздықтардың 

типтері.  

12.  Плейстоцендік жамылғы мұзбасу обылыстардағы жер бедері.  

13. Арал теңізінің суы тартылған табанындағы жер бедері 

қалыптастырушы үдерістер.  

14. Каспий маңы ойпатында жер бедері қалыптастырушы үдерістер.  

15. Сарыарқада жер бедері қалыптастырушы үдерістер. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Қазақстанның физикалық географиясы – география мамандығының типтік 

оқу жоспарына сәйкес оқытылатын пән. Қазақстанның физикалық географиясы – 

республикамыздың табиғи жағдайлары мен табиғи-аумақтық кешендерінің 

ерекшелігі мен заңдылықтарын зерттейтін курстың бірі. Қазіргі кездегі табиғи-

экологиялық  өзгерiстердiң болуы  географиялық зерттеуге де жаңаша тұрғыдан 

қарау қажеттілігін туғызды. Сондай-ақ қазіргі өмір талабына сай әлем мен 

кәсіптік географтардың алдына жаңа мәселелер қойып, ескі мәселелерді жаңаша 

қарастыру қажеттілігін туғызып отыр.  Мұның өзі болашақ географтардың 

табиғи құбылыстар мен  үрдістердің ішкі логикасының іргетасын құрайтын 

негізгі теориялық мәселелерді оқып-үйренуін талап етеді.  

Студент өз мамандығының іргелі ғылым курсы ретінде негізгі түсініктерін,  

географиялық заңдылықтар, халықты қоныстандырудың және дүниежүзі 

шаруашылығын тиімді жүргізудің заңдылықтары, адамзаттың ғаламдық 

мәселелерін қарастыра алады. Олардың қоршаған ортамен өзара байланысы, 

экологиялық жағдайы мен табиғатты тиімді пайдалануын бағалау. 

Бұл пәннің ерекшелігі сонда, ол студенттердің барлық негізгі 

географиялық және жаратылыстану пәндер бойынша алған білімдеріне сүйене 

отырып , алған білімдерін қорытындылайды. Осы курсты оқуда студент тек 

географиялық қана емес, сондай-ақ экологиялық, экономикалық және геосаяси 

ойлау қабілетін қалыптастырады.  

Курсты физикалық-географиялық түсініктердің қалыптасуы мен Қазақстан 

аумағындағы заңдылықтары, олардың қоршаған ортамен өзара байланысы, 

экологиялық жағдайы мен табиғатты тиімді пайдалануын бағалау мен пайдалану 

жолдарын біледі.Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: Жалпы 

жертану, Топырақтану жөне топырақ географиясы, Метеорология және 

климатология, Геоморфология, Геология және геохронология, Биогеография, 

Гидрология, Ландшафттану. 



 
 

Бұл пәндер «Қазақстанның физикалық географиясы» пәнін оқытуда 

эмпирикалық материал береді, табиғи кешендердің біртұтастығын, оның 

дамуының заңдылығын түсінуге көмектеседі.  

Қатар оқытылатын пәндер және олардың осы пәнмен оөзара байланысы: 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның 

экономикалық географиясы, ТМД-ның физикалық географиясы, Антропогендік 

ландшафттану  нышанының міндетті элементі болып табылады, ал 

«Қазақстанның физикалық географиясы» аймақтық географиялық білімнің 

көзқарастық негізін құрайтын жаратылыстану білімнің міндетті элементі  болып 

табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Қазақстан табиғатын физикалық географиялық зерттелу тарихы 

2 Геологиялық тарихы және палеогеография 

3 Негізгі тектоникалық құрылымдардың даму ерекшеліктері 

4 Орографияның негізгі сипаттамалары 

5 Климаттық жағдайлар 

6 
Жыл мерзімдері бойынша негізгі метеорологиялық элементтердің 

сипаттамасы 

7 Беткі сулар және олардың қоры 

8 
Ішкі континенталдық теңіздер мен көлдер, қазаншұңқырлар 

генезисі 

9 Қазіргі мұздану және көпжылдық тоң 

10 Қазақстанның топырақ жамылғысы 

11 Қазақстанның өсімдік жамылғысы 

12 Қазақстанның фаунасы 

13 Табиғи зоналар және физикалық географиялық аудандастыру 

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қазақстанның физикалық географиясы» пәнін оқытудың мақсаты 

географияның негізі түсініктерімен, Қазақстанның аумағының табиғатынаның 

даму заңдылығын игеріп , табиғатқа аймақтық тұрғыда терең талдау жасауды 

игеру.  

Еліміздің жекеленген аймақтарының физикалық географиялық 

ерекшеліктерін, құрамдас бөліктердің өзара байланыстарын және табиғи 

кешендердегі құбылыстар мен үрдістерді  ашып айқындау; табиғи ресурстарды 

пайдалануда еліміздің аумағын шаруашылықта қолдану және болашақта игеру 



 
 

болжамдары және зерттеу тарихының негізін ашу мен оларды ұтымды 

пайдалану қажеттілігі, оларды қорғауды оқуда оларға бағдар беретін білімді 

меңгерту.  «Қазақстанның физикалық географиясы»   пәнін оқытудың міндеттері. 

Студент аталмыш пәнді оқу барысында:  

– еліміздің және оның жекелеген аймақтарының табиғи жағдайлары мен 

ресурстарын зерттеуде ғылыми категориялық аппаратты меңгеруге тиісті; 

оларды ғылыми шығармашылық тұрғыда және  жеке өз бетінше жұмыс жасауға 

даярлау; географиялық ғылымдардың әдіснамасы және зерттелу тарихы, 

географиялық болжау мен жүйелі білімді меңгеруге тиісті;   

– табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану күнделікті зерттеу 

жұмысында қолдана білуге тиісті. физикалық-географиялық аудандардың табиғи 

және табиғи-ресурстық потенциалын зерттеу 

«Қазақстанның физикалық географиясы» пәні жаратылыстану білім 

жүйесінде айрықша орын алады, өйткені ол негізгі және  аймақтық география 

пәндерінің теориялық іргетасы болып табылады.   

«Қазақстанның физикалық географиясы» пәнінің объектісі және әдістер 

жүйесі. Ұсынылып отырған пәннің оқыту объектісі Қазақстанның табиғи 

жағдайлары мен  геожүйелер туралы теориялар болып табылады.      

«Қазақстанның физикалық географиясы» пәні география ғылымының 

концептуальдық қағидаларын негіздейді. Пәннің әдістер жүйесін талдау, синтез, 

абстрактілеу, салыстыру сияқты жалпы ғылыми әдістер, сондай-ақ арнаулы 

әдістер құрайды.  

Қазақстанның физикалық географиясы курсында әртүрлі эмпирикалық 

байланыстарды орнату мен теориялық тұжырымдарды алу үшін қолданылатын 

негізгі амалдар– салыстырмалы географиялық (картаны талдауды қоса), жүйелік 

және тарихи амал, сондай-ақ математикалық және статистикалық амалдар. 

Пәннің категориалдық аппараты: әдіс, методология,  танымның әдістері,   табиғи 

үрдістер мен үдерістер. 

 

НЕГIЗГI БӨЛIМ 

 

Қазақстан табиғатын физикалық географиялық зерттелу тарихы  

Қазақстан табиғатын физикалық географиялық зерттелу тарихы. Қазақ 

жері туралы алғашқы  мәліметтер (ерте заманнан XVIII ғасыр төртінші ширегіне 

дейін). Ресей зерттеушілерінің экспедициялары (XIX ғ. ортасы мен ХХ ғ. басы). 

П.П.Семенов-Тян-Шанский, Ш.Валиханов, Н.А.Северцев, И.В.Мушкетов, 

Л.С.Берг, В.В.Сапожников, С.Е.Дмитриев және тағы баска ғалымдардың 

еңбектері. ХХ-ХХІ ғасырдағы зерттеулер. Қазіргі кездегі Қазақстанның 

табиғатын зерттеуші ғалымдар. 

 

Геологиялық тарихы және палеогеография 

Геологиялық даму тарихы мен палеогеографиялық ерекшіліктері. 

Аймақтын геологиялық құрылымының негізгі сипаттары. Кембрийге  дейінгі, 

протерозой, палеозой тобындағы жыныстар. Мезозой, кайнозой шөгіндері. 



 
 

Төрттык шөгінділер  мен  неоген, неоплейстоцен және голоцен 

палеогеографиясы. Көпжылдық тоң және қазіргі криогендік үрдістер. 

 

Негізгі тектоникалық қүрылымдардың даму ерекшеліктері 

Тектоникалық аудандастыру. Негізгі тектоникалық қүрылымдардың даму 

ерекшеліктері. Қазақстан аймағындағы ірі құрылымдық элементтері. Шығыс 

Европа платформасы. Орал Монғол қатпарлы белдеуі.Қазақстандық қалқандар. 

Каледонидтер мен герцинидтер. Қазақтың ұсақ шоқысы. Жаңа тектоникалық 

құрылымдар. Сібір, Туран тақтасы. Пайдалы қазбалар. Рудалық және рудалық 

емес пайдалы қазбалар. Пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтары. 

 

Орографияның негізгі сипаттамалары 

Қазіргі рельеф қалыптастырушы үдерістер. Жер бедері типтері. Қазіргі 

геоморфологиялық үрдістер. Геоморфологиялық аудандастыру. Платформалық 

жазыктардың жер пішіні. Таулы аймақтар орографиясы. Тау алды мен тау 

аралық ойыстардың аккумулятивті жазықтары. Қазақстан территорисяның 

орографиялық карта-схемасын талдау. Қазақстан территориясының 

орографиялық ерекшіліктері. 

 

Климаттық жағдайлары  

Климат. Негізгі климат түзуші факторлар және олардың физикалық 

географиялық жіктелудегі алатын ролі. Жер бетінің жылу мен радиациялық 

баланс. Қазақстандағы жиынтық радиациясы мен  радиациялық баланстардың 

таралу заңдылықтарыү таралуы. Ауа температурасының маусымдық өзгерісі. 

Атмосферадағы циркуляциялық процесстер.  Жауын-шашынның мөлшерінің 

таралуы заңдылықтары. Ауа-райы. Ландшафт дифференцияциясына климаттық 

жағдай әсері. 

 

Жыл мезгілдері бойынша негізгі метеорологиялық элементтердің 

сипаттамасы  

Орташа және экстремальді ауа температурасы. Атмосфералық жауын-

шашынның түсу нормасы мен сипаттамасы. Климат ерекшеліктері мен 

климаттық аудандастыру. Ауа райының жағымсыз құбылыстары. Климат 

континентігінің деңгейі. Ылғалдану. Жылу мен ылғалдың қарымқатынасы. 

Ғаламдық жылыну және антропогенді аридизация мәселелері. 

 

Беткі сулар және олардың қоры 
Гидрография ерекшеліктері. Қазақстан аумағының гидрографиялық 

торабы. Өзен торының жиелігі. Ірі өзендердің гидрометриялық сипаттамалары. 

Жер беті суларының көлемі мен модулі. Жер беті суларының қалыптасуы. Өзен 

суларының қоректену типі.  Сел ағындары. Тоғандар мен су қоймалар. Елдің су 

ресурстарын бағалау және ғаламдық жылыну кезіндегі олардың кеңістіктік-

уақыттық өзгерістері. Гидроэкологиялық мәселелер. 

 



 
 

Ішкі  континенталдық теңіздер мен көлдер, қазаншұңқырлар генезисі  

Қазақстан Республикасының өзен торабының қүрылуына физикалық-

географиялық жағдайлардың әсері. Өзен торабы. Мұхиттар мен көлдер. Теңіздер 

мен көлдердің трансгрессиясы және регрессиясы. Ішкі су бассейніндегі көлдер 

мен теңіздердің деңгейінің төмендеуіндегі антропогендік факторлардың ролі. 

Жер асты суларының қалыптасуы және олардың қазіргі кездегі табиғи 

кешендердің қалыптасуындағы орны. Жер асты суларының типтері. Жерасты 

суларының ресурстары. Гидрохимиялық зоналар. Артезиандық бассейіндер. 

 

Қазіргі мұздану және көпжылдық тоң 

Қазақстанның оңтүстік-шығыс тауларындағы мұздану. Таралу аймақтары 

мен аудан мөлшері. Мүздықтарды қалыптастырушы факторлар. Мұздықтардың 

морфологиялық түрлері. Мұздықтардың жылжыуы. Мұздықтардың еруі және 

өзен ағысыныдағы олардың рөлі. ХХ ғасырдағы мұздану эволюциясы. ХХI 

ғасырдағы мұздану жағдайының болжамы және мұздықтар ағысының өзгеруі.  

 

Қазақстанның топырақ  жамылғысы  
Топырақ жамылғысының жалпы сипаттамасы және оның кұрылымы. 

Топырақ жамылғысының шығу тегінің ерекшеліктері және таралуы. 

Топырақтық-географиялық аудандастыру. Жазық жерлер топырағы. Таулы 

аумақтар топырағы. Интрозональдық топырақтар. Топырақ жамылғысының 

антропогенедік өзгерістері. Топырақтарды қорғау. 

 

Қазақстанның өсімдіктер жамылғысы 

Өсімдіктер жамылғысының типі және олардың құрылымдық динамикалық 

ерекшеліктері. Ботаникалық-географиялық  аудандастыру.  Аридті аймақтардын 

өсімдіктері. Эндемиктер. Өсімдік  жамылғысына  антропогендік  әсер. 

Өсімдіктердің биіктік белдеулері. Ормандар мен тоғайлар. Шөлейттену 

мәселелері. Қызыл кітабқа кірген өсімдіктер. 

 

Қазақстанның фаунасы  
Қазақстанның фаунасы. Жануарлар әлемінің зоналық және аймақтық 

ерекшеліктері. Жануарлар әлемі қалыптасуының негізгі факторлары. 

Фауналардың тік және көлденең зоналығы және зоогеографиялық аудандастыру. 

Жануарлар әлемінің интразональдылығы мен экстразональдылығы. Өзендер мен 

су қоймаларының жануарлар әлемі. Адам өмірінде аурулар тұғызатын 

жануарлар. 

 

Табиғат зоналары және физикалық географиялық аудандастыру 

Табиғат зоналар: шөл, шөлейт, дала, орманды дала. Физикалық 

географиялық аудандастыру принціптері. Таулардағы биіктік белдеулер. 

Антропогендік ландшафтар. Табиғи-аумақтық кешендерге шаруашылық эрекет 

әсері. Табиғат қорғау және геоэкология мәселелері. Экологиялық дағдарыс 

зоналары. Қорықтар мен ұлтық саябақтар. 



 
 

Қазіргі замандағы физикалық географияның табиғат және қоғам өзара 

қарымкатынасындағы ролі. Қорытынды. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық атауларының 

номенклатурасы. 

2. Қазақстан Республикасының тарихи географиялық ілімі. П. П. Семенов 

Тянь-Шаньскийдің, Ч.Ч. Валихановтың, Н. А. Северцовтың, И. В. Мушкетовтың, 

Л. С. Бергтің, С. Е. Дмитриевтің, Н. Н. Пальговтың, т.б. зерттеулері. 

3. Қазақстан аумағының тектоникасы және геологиясы. Қазақстан 

территорисяның орографиялық карта-схемасын жасау. 

4. Қазақстан аумағының пайдалы қазбаларының картасын жасау. 

5. Қазақстан аумығының климаттық көрсеткіштері 

6. Қазақстан аумағының гидрографиялық торабы. 

7. ҚР негізгі өзедерінің ағындарының ішкі жылдық таралуын есептеу және 

талдау сызбасын құру.  

8. Жекелеген аймақтар бойынша физикалық-географиялық қималар жасау. 

9. Қазақстанның жер-су қоры 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Антропогендік фактордың рельеф түзудегі рөлі 

2. Қазақстан аймағындағы климат құрушы факторлар. 

3. Шөл зонасын игерудегі аймақтық проблемалар. 

4. Тұран жазығына кешендік сипаттама. 

5. Балқаш көлінің проблемалары. Оларды шешу жолдары 

6. Жыл мезгілдері бойынша жауын-шашынның таралу ерекшелігі. 

7. Қазақстандағы қазіргі мұздықтар 

8. Қазақстанның табиғи аудандары. 

9. Өсімдік жамылғысының таралу заңдылықтары. 

10. Су қоймалары және олардың халық шаруашылығындағы маңызы.  

11. Іле Алатауының биіктік белдеулеріне сипаттама. 

12. Физгеографиялық аудандастыру принциптері.  

13. Жазық территориялардағы елдер мен провинцияларға физикалық-

географиялық сипаттама.  

14. Жер беті және жер асты ағыстарының қалыптасуы; олардың табиғи 

кешендердің дамуында алатын орны. өзен суларының шығыны мен жылдық 

ағыны. 

15. Қазақстан территориясының геожүйелері. 

 



 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстан территориясындағы көп жылдық мұздықтардың 

климатпен байланысы ,олардың қазіргі өзгеру қарқындылығы. 

2. Қазақстан аймағында таралған рельеф типтері мен жер бедерінің 

пішіндері.Тектоникалық қозғалыстардың қарқындылығы.Экзогенддік үдерістер 

және олардың әсерінен пайда болған жер бедері 

3. Қазақстан климатына әсер ететін ауа массаларының типтері және 

рельеф түзуші факторлар. 

4. Қазақстан территориясында жиынтық радиациясы мен радиациялық 

баланстың таралу заңдылықтары. 

5. Ылғалдану коэффиценті мен буланудың өзгеру ерекшеліктері. 

6. Дала,шөл және шөлейт зоналарында интро және азоналды 

топырақтардың таралуы. 

7. Өсімдіктердің таралуы және ендік бойлық бойынша өзгеруі. 

8. Қазақстан Республикасындағы ландшафттық зоналар типтері 

қандай? 

9. Орманды дала  зонасының басты ерекшеліктері қандай? 

10. Дала зонасының климаттық ерекшеліктерімен органикалық 

дүниесінің арасындағы байланыс. 

11. Шөлейт зона ландшафттарының қандай типтерін бөлуге болады? 

12. Қазақстан Республикасында шөлдердің қандай түрлері кездеседі? 

13. Таулы аймақтар  биіктік белдеулік ландшафттарының ерекшеліктері.   

14. Сауыр-Тарбағатайдың биіктік белдеулерінің ерекшеліктері. 

15. Қазақтың ұсақ шоқысы мен Ертіс бойы жазығының орографиялық 

морфоқұрлымдық ерекшеліктері. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Географ-бакалавр мамандарды дайындауда «Геоморфология» негізгі 

пәндердің қатарына қосылады. Зерттеу объектті Жердің бедері болып табылады. 

Оның мақсаты жер бетінің бедерін зерттеу, оның даму заңдылықтарын танып 

білу, және аталған заңдылықтарды әртүрлі практикалық мәселелерді шешу үшін 

қолдану. 

Жер бедері табиғи-аумақтық кешеннің негізгі компоненттердің бірі болып 

табылады. Жер бедері пішіндерінің қалыптасу үдерістері, бедердің пішіндері 

және олардың табиғи үдерістерге ықпалы туралы білім, студенттерге табиғи 

үдерістерді зерттеуде қоршаған орта туралы кешенді түсінік береді, және табиғи 

үдерістер мен құбылыстарды дамуының дүрыс жолдарын көрсетуге мүмкіндік 

береді.  

Жер бедері пішіндерінің қалыптасуы көптеген факторларға тәуелді, соның 

ішінде геологиялық, климаттық, гидрологиялық т.с.с., сонымен бірге жер бедері 

пішіндерінің қалыптасуына топырақ-өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі 

күшті әсерін тигізеді. Осылайша, бұл пән 5В060900-География мамандығы үшін 

кәсібі білім беру бағдарламасының пән аралық байланыстарын жүйелендіруде 

аса маңызды роль атқарады.  

"Геоморфология" пәнін оқу "Жалпы жертану", "Геология негіздері", 

"Топография геодезия негіздерімен", "Жалпы гидрология", "Метеорология 

климатология негіздерімен", "Биогеография", "Топырақ географиясы 

топырақтаны негіздерімен" пәндерін оқу барысында алыңған білім мен 

дағыдыларға негізденеді. Бұл пәндерде бедер пішіндері және жер бедері 

қалыптасу үдерістерін зерттеуде қажет болатын табиғат кешенінің барлық 



 
 

компоненттері бойынша білім берілген: климаттық, сулары, тау жыныстары, 

топырақ т.б. факторлар. "Метеорология климатология негіздерімен" пәнін оқуда 

алынған білім мен дағдылар жер бедері пішіндері қалыптасуда климаттық 

фактордың ықпалын анықтауға мүмкіндік береді, ал гидрологиялық үдерістер 

туралы білім флювиогляциалдық процестердің нәтижесінде пайда болған 

пішіндерінің ерекшеліктерін түсіндіреді.  

Жер бедерінің мега- және макропішіндерін үйренуде, жер қыртысы 

құрылысының ірі элементтерінің өзара тәуелділігін қарастыруда «Геология 

негіздері» және «Жалпы жертану» пәндерін оқу барысында алыңған білім аса 

маңызды болып келеді. Мұндай жағдай жер бедердің глобальдық масштабта 

қарастыруға, жер сілкініс және вулканизм процестерінің  құрлық бетінің түрі 

өзгеруіне ықпалын анықтауға мүмкіндік береді.  

Жер бедерінің микро- және нанопішіндері қалыптасуда басым болатын 

процестерді анықтау үшін, жер бедері пішіндері қалыптасу процестері мен 

құрлықтың топырақ-өсімдік жамылғысы арасындағы өзара әрекеттесу 

мәселелерін қарастыратын «Топырақ географиясы топырақтану негіздерімен» 

және «Биогегография» пәндерінен алыңған білім мен дағдылар өте маңызды 

болып табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 
Геоморфологияның теориялық және әдістемелік негізі  

 

2 
Жер бедері туралы жалпы мәлімет 

 

3 

Жер бедері қалыптасу факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

планетарлық және ғарыштық факторы. Жер бедері қалыптасудың 

физикалық-географиялық факторлары  

4 
Жер бедері қалыптасуының эндогендік үдерістері. Тектоникалық 

қозғалыстар және олардың жер бедері пішіндеріндегі сәулесі  

5 
Магматизм және жер бедері. Вулканизм. Вулкан соңы құбылыстары 

және жер бедері   

6 

Жер бедерінің планетарлық пішіндері және олардың жер 

қыртысының құрылымдарымен байланысы. Материктердің 

құрылымды-геоморфологиялық элементтері  

7 

Мұхит табанының құрылымды-геоморфологиялық элементтері. 

Геосинклинальдық облыстарының жер бедерінің мегапішіндері. Мұхит 

табанының және орта-мұхиттық жоталары бедерінің мегапішіндері  

8 
Экзогендік үдерістер және жер бедері. Үгілу және жер бедері 

қалыптасуы  

9 
Беткейлік үдерістер, беткейлік бедер пішіндері және беткейлік 

шөгінділері  

10 Флювиальдық үдерістер және пішіндері. Су ағындары әрекеттің 



 
 

жалпы заңдалықтары  

11 
Өзендердің әрекеті. Өзен аңғары   

 

12 
Өзен және аңғар желілері. Өзен алабы. Өзендердің құяр жері    

 

13 
Карсты обылыстарының жер бедері. Гляциальды үдерістері және жер 

бедерінің гляциальды пішіндері  

14 
Құрлық бетінің аридтік аймақтарындағы жер бедері қалыптасуы. 

Теңіздік жаға бойы үдерістері және пішіндері  

15 

Антропогендік жер бедері қалыптасу үдерсітері мен пішіндері. 

Геоморфологиялық дала зерттеулердің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталастыру 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Геоморфология – жер бедері, оның  морфологиясы, шығу тегі, даму 

тарихы және қазіргі динамикасы туралы ғылым. Демек, геоморфологияның 

зерттеу объектісі жер бедерінің пішіндері болып табылады, яғни пішіні, көлемі, 

шығу тегі, жасу және даму тарихы бойынша әртүрлі жер бетенің тегісіздіктердің 

жиынтығы.  

Зерттеу мақсаты — жер бедерінің даму заңдылықтарын үйреніп және 

оларды адамзат қоғамының қолданбалы әрекетінде пайдалану. 

Геоморфологиялық зерттеуінің тарих-генетикалық, морфогенетикалық және 

морфометриялық, картографиялық әдістері қолданылады. Соңғы кезде 

геоморфологияда аэроғарыштық және эксперименттік –лабороториялық 

тәсілдерді қолдануда, сонымен қатар жүйелі талдау әдісі пайдаланылады.  

Пәннің зерттеу міндеттері:  

1. Жердің жер бедерінің құрылысы және дамуы туралы теориялық 

білімдерін қалыптастыру:  

 жер бедері пішіндерінің морфологиялық және генетикалық ерекшеліктерін 

үйрену; жер бедерінің географиялық ландшафттың басқа компоненттерімен 

байланысын анықтау; қазіргі геоморфологиялық үдерістерді зерттеу; 

геоморфологиялық карталарда жер бедері типтері мен пішіндерін бейнелеу.  

2. Арнайы білім және дағдыларын қалыптастыру:   

 Топографиялық карта талдау негізінде жер бедерінің берілген 

пішіндерінің морфометриялық және морфогенетикалық мәліметтерін анықтау;  

 белгіленген аумақтың жер бедерін сипаттау үшін әртүрлі масштабтағы 

геоморфологиялық карталарды пайдалану, оның қалыптасу заңдылықтарын 

ажырату;  

 жер бедері типтерін және пішіндерін карталастыру және оның шығу 

тегін анықтау тәсілдерін игеру.  

Геоморфология ғылыми пән ретінде XVIII ғасырдың аяғында – ХІХ 

ғасырдың басында қалыптасып бастады. Бұл ғылым геологиямен тығыз 



 
 

байланыста. Осы кезде жарияланған еңбектерде жер беті бедерінің шығу тегі 

және даму жағдайы бойынша ғылыми түсінік пайда болды. 1763 жылы М.В. 

Ломоносовтың «О слоях земных» атты еңбек жарық көрді, осы кезде 

геоморфологияда жаңа екі көз қарас пайда болды – нептунизм (Г.А. Вернер) 

және плутонизм (Д.Геттон). ХІХ ғасырда Д. Дан және Э. Зюсс өздерінің 

еңбектерінде тектоника мен құрылымдық геологияның негіздері салынды, 1876 

жылы П.А. Кропоткин материкті мұз басу теориясын негіздейді. ХІХ ғасырдың 

аяғында Ф. Рихтгофеннің, А. Пенктің, А.П. Павловтың ірі жалпыластырушы 

еңбектері жарық көреді, бұл еңбектерде жер бетенің құрылысы, жер бедерінің 

пайда болу туралы көз қарастар жүйлендіріледі, жер бедерін классификациялау 

түрлері келтіріледі. Геоморфологияның жеке ғылым ретінде қалыптасуына В. 

Дэвис және В. Пенктің еңбектері аса маңызды үлесі бар.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 
 

Геоморфологияның теориялық және әдістемелік негізі 

Бедерді эндогендік және экзогендік факторлардың өзара қатынасу 

нәтижесінде қалыптасқан ретінде зерттеу. Бедердің өрлей дамуы және альсара 

дамуы туралы түсінік. Бедер қалыптасуында тектоникалық рөлі. 

Геоморфологияда жүйелі талдауды қолдану. Морфоқұрылымдар мен 

морфомүсіндер туралы түсініктер.  

М.В.Ломоносовтың, В.Пенгтің, Л.Кингтің, И.С.Шукиннің К.К.Марковтың, 

И.П.Герасимовтың бедер дамуындағы теориялық ұстанымдары. К.К.Марковтың 

геоморфологиялық деңгейлер туралы көзқарасы. Бедердің өрлей дамуы спираль 

бойымен өрлей дамуы және циклдік дамуы. Бедердің денудациялық 

«кесіндісінің» «жоғарыдан» (В.Дэвис) және «бүйірден» (В.Пенк) тегістелуі. 

Тегістелу беттер, пенеплен, педиплен, педимент туралы түсініктер және 

олардың жер бетіндегі ландшатық-зоналдық орналасуына байланысты зерттеу. 

Қазақстанның геоморфология ғылымының даму жағдайы. 

 

Жер бедері туралы жалпы мәлімет 

«Бедер», «Бедер пішіндері», «Бедер элементтері» туралы түсініктер. 

Бедердің морфометриялықпен морфометриялық сипаттамасы. Бедердің генезисі, 

жасы және оларды анықтау тәсілдері. Бедердің қалыптасуындағы эндогендік 

және экзогендік процестер. Бедер пішіндерінің денудациялық және 

аккумуляциялық түрлері. 

Бедердің морфография және морфометриясына байланысты жіктелуі. 

Бедерді зерттеуінің әдістемелік ұстанымдары. Геоморфологияның 

халықшаруашылығында қолданылуы. 

 



 
 

Жер бедері қалыптасу факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

планетарлық және ғарыштық факторлары. Жер бедері қалыптасудың 

физикалық –географиялық факторлары 

Жер планетасының жер бедері. Күн мен Айдың тектосферадағы эндогендік 

қозғалыстарға ықпалы. Жердің өзінің осі бойымен ойлануын және оның 

эндогендік және экзогендік процестеріне тигізетін әсері. Астроблема деген 

түсінік және астроблемалардың шер бетіндегі таралуы. 

Бедерді ландшафтың құрамының бөлігі ретінде құрастырылуы. Бедер және 

тау жыныстарының физикалық және химиялық қасиеттері және олардың бедер 

түзілуіндегі әсері. Бедер және климат. Климаттың бедер құрылуындағы рөліне 

сәйкес жіктемесі. 

 

2 тарау. ЭНДОГЕНДІК ҮДЕРІСТЕР ЖӘНЕ ЖЕР БЕДЕРІ. 

 

Жер бедері қалыптасуының эндогендік үдерістері. Тектоникалық 

қозғалыстар және олардың жер бедері пішіндеріндегі сәулесі 

Қатпарлы бұзылулар және жер бедері пішіндерінде көрінісі. Үзіліс 

бұзылулар және жер бедері пішіндерінде көрінісі. Жер қырытысының 

вертикальдық және горизонтальдық қозғалыстардың бедер қалыптастырушы 

ролі. Жер қырытысының жаңа қозғалыстарының бедер қалыптастырушы ролі. 

 

Магматизм және жер бедері. Вулканизм. Вулкан соңы құбылыстары 

және жер бедері 
Жер бедерінде интрузиялық денелердің көрінісі. Интрузивті магматизмнің  

жер бедері қалыптасуына белсенді және пассивті әсері. Жер бедері жер 

қыртысындағы магматикалық үдерістердің индикаторы ретінде.  

Атқылау сипатына сәйкес жанар таулардың жіктелуі. Жанартаулардың 

морфологиялық типтері. Вулкандық жер бедерінің негізгі түрлері.  

Вулканды аймақтарда экзогендік жер бедері қалыптасуының 

ерекшеліктері. Әрекеттегі вулкандардың географиялық таралуы.  

Жалған вулканды жер бедері. Лайлы жанартаулар 

 

Жер бедерінің планетарлық пішіндері және олардың жер 

қыртысының құрылымдарымен байланысы. Материктердің құрылымды-

геоморфологиялық элементтері 

Материктердің ірі бедер пішіндері. Материктер платформалардың мега 

пішіндері. Жер қыртысының сығылма жағдайларында пайда болған орогендік 

бедер. Орогендердің типтері. Жер қыртысының күмбезді тәрізді көтеріліп 

созылмалы жағдайларда қалыптасқан орогендік бедер. Рифтогендік бедер. 

Материктердің таралуы және литосфералық тақталар тектоникасы туралы 

болжам. 

 



 
 

Мұхит табанының құрылымды-геоморфологиялық элементтері. 

Геосинклинальдық облыстарының жер бедерінің мегапішіндері. Мұхит 

табанының және орта-мұхиттық жоталары бедерінің мегапішіндері 

Су асты материкті шеттердің жер бедері, олардың құрылымды-

геоморфологиялық элементтері. Қайраң зонасының, материктік беткейдің және 

материктік етегінің жер бедері. Мұхиттың терең сулы қазан шұңқырлары және 

олардың жер қыртысы құрылысымен байланысы. Мұхиттық қазан 

шұңқырларының жер бедері. Орта-мұхиттық жоталарының жер бедерінің 

мегапішіндері және олардың жер қыртысының рифтогендік құрылысымен 

байланысы. Өтпелі зоналардың бедер пішіндері, олардың негізгі құрылымды-

геоморфологиялық элементтері. Шеткі теңіздердің, аралды доғалардың және 

терең сулы науалардың жер бедері.  

 

3 тарау. ЭКЗОГЕНДІК ҮДЕРІСТЕР МЕН ЖЕР БЕДЕРІ.  

 

Экзогендік үдерістер мен жер бедері. Үгілу және жер бедері 

қалыптасуы 

Тау жыныстарының угілуі жер бедері қалыптасуды маңызды факторы 

ретінде. Үгілу үдерістердің мәні. Үгілу типтері, таралу ареалдары және жер 

бедерінің қалыптасуына ықпалы.  

Әртүрлі климаттық зоналардың үгілу қыртыстарының құрылысы. Элювий 

- континенттік шөгінділерінің генетикалық типі. Үгілу қабаттарының 

қалыптасуындағы тектоникалық факторы. Сызықтық және аудандық үгілу 

қыртыстары. Ежелгі үгілу қыртыстары – палеоклиматтың индикаторы ретінде. 

Ежелгі үгілу қыртыстарының пайдалы қазба байлықтары.  

 

Беткейлік процестер, беткейлік бедер пішіндері және беткейлік 

шөгінділері 
Беткей деген ұғым. Беткейлік процестер. Беткейлердің морфологиясына 

сәйкес жүктелуі. Бнткейлердің бедер пішіндері: опырылымдар, жылжымалар, 

қорымда, солифлюкциялық беткей, делювилік беткейлер, қар көшкіндері. 

Беткейлердің беткейлік процестердің ғылыми және  практикалық маңызы. 

Беткейлердің жасы, беткейлердің уақыт және кеңістікте дамуы. Пенеплен, 

педимент және тегістелу беткей туралы түсініктер. Қазақстан аумағында 

пенеплен мен педименттің таралу аймақтары. 

 

Флювиальдық үдерістер және пішіндер. Су ағындары әрекеттің 

жалпы заңдалықтары 

Флювиальды үдерістер мен пішіндерінің әмбебатылығы. Эрозиялық 

тілімдену жиілігінің климатты-ландшафттық зоналылықтан және тектоникалық 

қозғалыстардан тәуелділігі. Гумидті климаттық облыстары флювиальдық  

пішіндерінің таралу аудандары ретінде. Флювиальдық пішіндердің генетикалық 

қатары. Әр түрлі масштабтағы флювиальдық пішіндердің жалпы ерекшеліктері. 

Жер бедерінің сулы-эрозиялық және сулы-аккумулятивті пішіндері. Жыралық 



 
 

эрозия үдерістері. Қазақстанның аридтік жағдайындағы жыралы эрозияның 

дамуы. Су ағындары әрекеттің жалпы заңдалықтары. Тұрақты ағын сулардың 

бедер құру әрекеті, эрозия және өзендердің кеңістіктегі дамуы. Эрозия базисі 

деген ұғым. Уақытша су ағыстараның әрекеті және оның бедер пішіндері. 

Пролювийлік шөгінділері.  

 

Өзендердің әрекеті. Өзен аңғары 

Өзендердің әрекеті. «өзен арнасы», «өзен аңғары» түсініктер және олардың 

морфологиялық бөліктері.  Өзен аңғарының ұзына бойы қимасының пішіндері. 

Сарқырамалар, шарлауықтар олардың шығу тегі және шаруашылықта 

пайдалану.  

Өзеннің иректелуі (меандралары), олардың аңғарлардың өзгеруіне ықпалы. 

Жайылымның пайда болуы және оның мезо- және микробедерінің элементтері. 

Аллювиальдық шөгінділер және олардың фациялары. Жазықтық және таулы 

өзендерінің жайылымдары. Жоғары және төмен жайылымдар.  

 

Өзен және аңғар желілері. Өзен алабы. Өзендердің құяр жері 
Өзен террасалары, олардың құрылысы, шығу тегі және типтері. Плиоцен-

төрттік кезеңіндегі палеогеографиялық жағдайды және жер бедерінің даму 

тарихын анықтау мақсатында өзеннің ұзына бойы созылған террасаларын 

зерттеу. Жалған террасалары. Өзен террасаларын зертеудің мәні.  

Өзен аңғарларының жіктелуі. Өзен аңғарларының морфологиялық түрлері 

(типтері). Тектоникалық құрылымдарымен аңғарларының ара қатынасы. Өзен 

аңғарларының ассиметриясы. Жазықтық және таулы өзендердің аңғарлардың 

салыстырмалы сипаттамасы.  

Өзен және аңғар желілері. Өзен желісінің түрлері (типтері). Өзен және 

аңғар желіліерінің тығыздығы және оны анықтайтын факторлары. Эрозиялық 

және эрозиялы-денудациялық жер бедерінің типтері.  

Өзеннің құяр жері. Эстуарий. Дельталар. Аллювиальдық және дельталық 

жазықтар.  

 

Карсты обылыстарының жер бедері. Гляциальды үдерістері және жер 

бедерінің гляциальды пішіндері 

Карст процестері және карстық пішіндері. «Карст» деген ұғым. Карст 

аймақтарының бедер пішіндері. Карст аймақтарының үңгірлері және аңғарлары 

мен өзендері. Тропикалық карст бедер пішіндерінің қалыптасуы. Жалған 

карстық процестер мен бедер пішіндері. 

Нивальдық климат обылыстары мұз және қардың жер бедерін интенсивті  

қалыптастырушы әрекеті аудандары ретінде. Мұздықтардың пайда болу 

жағдайы мен қөректенуі. Қазіргі және ежелгі мұзданудың және де мұздықты жер 

бедерінің таралған обылыстары.  

Таулы мұзданудың бедер қалыптастырушы ролі. «хионосфера», «қар 

сызығы» деген түсініктердің анықтамасы. Тау мұздықтардың түрлері. Таулы-



 
 

мұздық бедер пішіндері цирк, кар бедер пішіндерінің  қалыптасуы. Жамылғы 

мұз басқан аймақтардың бедер пішіндері.  

Материктік мұздықтардың жер бедерін қалыптастырушы ролі. Ежелгі 

жамылғы мұз басу обылстардағы жер бедерінің зоналылығы. Мұз басу кезеңінен 

соң мұзды жер бедерінің өзгеруі. Перигляцияльды обылыстардағы жер бедері 

пішіндерінің және бедер қалыптасуының ерекшеліктері.  

Мәңгі тоң таралған обылыстардағы бедер қалыптасуы. Физикалық 

үдерістер және генезис бойынша жер бедері пішіндерінің топтастыруы. Аяздық 

үгілу және альтипланация.  

Аридтік зонасының таулы елдеріндегі тоң үдерістері мен жер бедерінің 

пішіндері. Термокарст. Мәңгі тоң таралған аудандардағы шаруашылықтың 

ерекшеліктері.  

 

Құрлық бетінің аридтік аймақтарындағы жер бедері қалыптасуы. 

Теңіздік жаға бойы үдерістері және пішіндері 
Бедердің дефляциялық және корразиялық пішіндері. Эолдық 

аккумляциялық бедер пішіндер. Құм шағылдар және олардың қалыптасуы. 

Желдің соққан бағытына сәйкес қалыптасқан құмды бедер пішіндері. Лесстен 

құрылған бедер пішіндері. Шөл аймақтарының аридтық-денудациялық бедер 

пішіндері. «Шөл тотығы» деген ұғым. Тақырлардың генезисі. Бедленд бедерінің 

қалыптасуы. Шөлді аймақтардағы ойпандар мен сорлардың генезисі.  

Жаға туралы түсінік. Абразия. Теңіз террасалары. Теңіз жағалауларының 

бедер пішіндері. Фьордық, шхералық, эстуарии теңіз жағалау түрлерінің 

сипаттамасы.  

 

Антропогендік жер бедері қалыптасу үдерсітері мен пішіндері. 

Геоморфологиялық дала зерттеулердің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталастыру 
Жер бедердің адамның шаруашылық әрекетіне әсері. Жер бедері адамның 

қоныс басу типтердің факторы ретінде. Адамның тауда және жазықта 

шаруашылық әрекетінің ерекшеліктері. Жер бедері және қала салу саласы. 

Инженерлік әрекеттегі, азаматтық және көлік құрылыстардағы, ауыл 

шаруашылықта, геоморфологиялық фактор. Пайдалы қазбаларды барлауда 

геомофрологиялық әдістері.  

Геоморфология және экологиялық мәселелер. Геоморфологиялық болжау.  

Геоморфологиялық дала зерттеулерінің құрылымы мен әдістері. 

Геоморфологиялық карталар. Морфогенетикалық ұстаным бойынша жасалған әр 

масштабты геоморфологиялық карталар. Далалық геоморфологиялық 

карталастыру. Геоморфологиялық нысандарды картада бейнелеу. Қазақстанның 

және дүние жүзінің геоморфологиялық карталары. Ғылыми және қолданбалы 

мақсаттарда геоморфологиялық карталарды пайдалану. Геоморфологиялық 

карталастырудың мәселелері.  

Табиғатты тиімді пайдалану және табиғатты қорғау мәселелерін шешуде 

жер бедерін зерттеудегі мәні.  



 
 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі геоморфологияның негізгі ұғымдары  

2. Топографиялық карта және план бойынша жер бедеріне сипаттама 

беру  

3. Жер бедерінің пішіндерінің элементтеріне морфологиялық және 

морфометриялық көрсеткіштерін анықтау  

4. Масштабы 1:50 000 және 1:25 000 топографиялық карталары 

бойынша гидрологиялық желісіне, жер бедерінің флювиальдық пішіндеріне 

және беткейлік үдерістерге сипаттама беру  

5. Белсенді тектоникалық қозғалыстардың географиялық таралуы және 

аумақтың сейсмикалық аудандастыруы  

6. Вулкандардың географиялық таралуы. Вулкандық құбылыстардың 

өтпелі зоналарымен байланысы  

7. Тектоникалық құрылысы құрылысымен сипатталатын жер бедері 

пішіндерінің және типтерінің байланыстарын анықату  

8. Өзен аңғарының негізгі элементтері (Өзен аңғарының құрылысы). 

Беткейлік үдерсітер  

9. Өзен желісі және өзен алқабы  

10. Топографиялық және шолу-топографиялық карталары бойынша 

геоморфологиялық профильді құрастыру  

11. Қазақстанның геоморфологиялық картасы  

12. Қазақстанның геоморфологиялық картасының легендасы  

13. Қазақстанның геоморфологиялық картасы бойынша 

геоморфологиялық профильді құрастыру  

14. Қазақстан аумағындағы жер бедері қалыптасуы және экологиялық 

мәселелері  

15. Жер бедерінің антропогендік пішіндері және олардың қазіргі табиғат 

үдерістеріне ықпалы  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Геоморфологиялық көз қарастырының даму тарихы. «Нептунизм» 

және «плутонизм» концепциялары  

2. В. Пенктің, В. Девистің, К.К. Марковтың, И.С. Щукиннің, Л. 

Кингтің, И.П. Герасимовтың, Ю.А. Мещеряковтың еңбектеріне шолу  

3. Жер бедерінің морфографиясы мен морфометриясы  

4. Жер бедері қалыптасуының басты факторлары  

5. Жер шарындағы сейсмикалық қауіпті аудандар және олардың жер 

бедері пішіндерінің пайда болуына ықпалы  

6. Жер шарындағы вулкандық үдерістері  



 
 

7. Дүниежүзілік мұхит табанының және құрлықтың мегабедері  

8. Геосинклинальдық обылыстардың (өтпелі зоналарының) мегабедері.  

9. Үгілудің негізгі үдерістері  

10. Пенеплен, педимент, педиплен және тегістелу беттер туралы түсінік.  

11. Өзен террасалары  

12. Карстық үңгірлер  

13. Жер бедерінің таулы-мұздықты пішіндері  

14. Құмды шөлдердің бедер пішіндері мен жер бедер қалыптасуы  

15. Қазақстан аумағындағы жер бедерінің антропогендік пішіндері  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жер бедерінің шығу тегі туралы түсінік  

2. Жер бедерінің жасы  

3. Жер бедері қалыптасудағы тау жыныстарының қасиеттері  

4. Жер бедері және климат  

5. Жер бедері және геологиялық құрылымдар  

6. Вулканның түзілісі    

7. Жер қыртысының вертикальдық және горизонтальдық қозғалыстары  

8. Беткейлік үдерістер  

9. Қазақстан аумағындағы өзен алқаптары  

10. Жалған карстық үдерістер және жер бедерінің пішіндері  

11. Мұздықтардың пайда болу және қоректену жағдайы. Мұздықтардың 

типтері  

12. Плейстоцендік жамылғы мұзбасу обылыстардағы жер бедері  

13. Арал теңізінің суы тартылған табанындағы жер бедері 

қалыптастырушы үдерістер  

14. Каспий маңы ойпатында жер бедері қалыптастырушы үдерістер  

15. Сарыарқада жер бедері қалыптастырушы үдерістер 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

“Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы” – жердің табиғи 

шарттарының ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттейтін негізгі курстардың 

бірі болып табылып, табиғат пен оның дифференциация факторларын тұтас 

қарастырады. Материктердің физикалық географиясында түрлі эмпирикалық 

байланыстарды анықтау мен теориялық қорытынды алуда қолданылатын негізгі 

тәсілдер – салыстырмалы географиялық (карта анализдерін қосқанда), жүйелік 

және тарихи, сонымен қоса математикалық тәсілдер. Табиғатқа жалпы шолу 

солтүстік және оңтүстік материктер үшін, сондай-ақ ТМД және Балтық елдері 

территориялары үшін беріледі.  

Әр материк – географиялық даралық сипаттарымен анық көрсетілген 

Жердің ең тұрақты бөліктерінің бірі. Бұл пән нақты территориялардың табиғи 

ерекшеліктері мен олардың аумағында жүретін үрдістер мен құбылыстар туралы 

түсінікті қамтиды. Сондықтан да мәліметтерді берудің келесідей құрылымы 

мазмұндалған: материкті жалпы шолу, ал оның негізінде – аудандастыру мен 

аудандар сипаттамасы.  

Студенттер білуге тиіс: географияның пайда болу тарихы мен дамуы, 

негізгі түсініктері мен ғылымның дәрежесін, географиялық ғылымдардың 

барлық жүйесін және ондағы физикалық география мен ландшафттануды. 

Табиғат ресурстарын ғылыми есептеу әдістері халық шаруашылық мәселелері 

есептерін шешуде жаһандық және территориальді аспектіде қолданылады. 

Студенттер жасай алуға тиіс: материктердің географиялық 

номенклатурасында қатесіз бейімделу, кескін және арнайы карталармен жұмыс 

жасау, физика-географиялық аудандастыру схемаларын жасау, физика-

географиялық факторлардың материктің табиғи ортасының қалыптасуына 



 
 

әсеріне анализ жасау, жалпы және аудандық физика-географиялық 

сипаттамаларды әдеби және картографиялық дереккөздер бойынша құру, түрлі 

материктер, елдер, аудандарға салыстырмалы анализ жасау.  

Берілген пәнді оқытудың алды болып табылатын пәндер тізімі: Жалпы 

жертану, Ландшафттану және физика-географиялық аудандастыру; 

Метеорология және климатология; Жалпы гидрология; Топырақтану негізіндегі 

топырақ географиясы; Геоморфология; Геология және т.б. 

Аралас пәндердің тізімі және олардың осы пәнмен өзара қарым-қатынасы: 

ТМД елдерінің физикалық-географиясы, ҚР-ның физикалық-географиясы, 

Антропогендік ландшафттануға кіріспе, Курстық және дипломдық жұмыстар. 

“Материктер мен мұхиттардың физикалық география” курсы географ 

мамандарды дайындау жүйесіндегі маңызды бөлімдердің бірі болып табылады, 

сондықтан оған адам мен табиғи ортаның өзара қарым-қатынасының әртүрлі 

аспектілерінде үлкен назар аударылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Геосфера дамуының негізгі ерекшеліктері және оның 

ландшафтысының планетарлық дифференцияциясы 

2 Материктердегі географиялық зоналалықтың планетарлық үлгісі 

3 Еуразия. Жалпы шолу 

4 Еуропа. Жалпы шолу 

5 Аймақтық шолу 

6 Шығыс Еуропа жазығы 

7 Карелия және Коль түбектері 

8 Кавказ 

9 Орал 

10 Азия. Жалпы шолу 

11 Аймақтық шолу. Физикалық-географиялық аудандастыру 

12 Орта Азия. Жалпы сипаттама 

13 Физикалық-географиялық аудандастырудың негізгі бірліктері 

14 Батыс Сібір жазығы. Жалпы сипаттама 

15 Орталық Сібір. Жалпы сипаттама 

16 Қиыр Шығыс. Табиғаттың жалпы ерекшеліктері 

17 Солтүстік Америка. Жалпы шолу 

18 Аймақтық шолу. Физикалық-географиялық аудандастыру 

19 Оңтүстік Америка. Жалпы шолу 

20 Аймақтық шолу 

21 Африка. Жалпы шолу 

22 Аймақтық шолу 

23 Аустралия 

24 Мұхиттар. Жалпы шолу 

25 Антарктида. Жалпы шолу 
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26 Мұхиттардың физикалық географиясы 

27 Тынық мұхиты 

28 Үнді мұхиты 

29 Атлант мұхиты 

30 Солтүстік Мұзды мұхит 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 
Пәнді оқытудың басты мақсаты: 

-  планеталық және аумақтық заңдылықтардың қалыптасуын жалпы 

тұрғыдан зерттеу болып табылады, 

- Ірі таксономиялық санаттағы табиғи геожүйелерді шаруашылқта 

пайдалану және кеңістіктік дифференциациясын құрастыру 

- Табиғи ортаны экстенсивті пайдалану, табиғи ресурстарды 

қолданудың әдістері мен түрлері жер шары ландшафтының антропогендік 

түрленуі мен антропогендік өзгерістері туралы түсінік береді 

Пәнді оқыту мінддеттері: 

- Ландшафт қалыптастырушы факторларды анықтай алу, материктің 

табиғатының әртүрлілігіне болжам жасайтын ланшафт қалыптастырушы басым 

факторларды анықтай білу. 

- Табиғатты пайдалану нәтижесінде оған келетін зиянды зардаптармен 

күрестің аумақтық мәселелері, табиғат ресурстарын рационалды пайдалану. 

“Материктер мен мұхиттардың физикалық география” – Жер 

геосферасының географиялық қабығы туралы ғылым: оның құрамы, құрылымы, 

қалыптасу ерекшеліктері мен дамуы, кеңістіктік дифференциация. Физикалық 

география жалпы және аудандық болып бөлінеді. Біріншісі – географиялық 

қабық және оның жалпы қалыптасу заңдылықтарын, дамуын зерттейтін ғылым. 

Аумақтық география нақты территорияларды, олардың табиғат ерекшеліктерін, 

табиғи ресурстарды, даму процестері мен қалыптасу үрдістерін зерттейді. 

Материктің палеогеографиялық даму тарихының геотектурасы мен негізгі 

морфоқұрылымы, климаты, ішкі суы, географиялық белдеулер мен табиғат 

зоналары, әр материктің топырақ пен өсімдік жамылғысы туралы қысқа 

мағлұматтарды жинақтайды. Континент  асты, елдер мен облыстардың аумақтық 

физикалық-географиялық сипаттамасы беріледі. Әлемдік мұхит жайлы кейбір 

мәліметтер келеді.  

“Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы” пәнінің зерттеу 

нысаны мен әдіс жүйелері Жердің табиғи территориялық кешені болып 

табылады, планеталық заңдылықтар және олардың пайда болу ерекшеліктерінің 

морфоқұрылымы, адамның шаруашылық әрекетінің нәтижесінде дамуы мен 

өзгеруі. 

Бұл пәннің зерттеу тәсілдері төмендегідей: жүйелік құрылымдық амал, 

картография, статисткалық және салғастырылмалы талдау, физика-

математикалық үлгілеу және басқалары. Физикалық география нақты 



 
 

мәліметтерді кең түрде пайдаланады, алайда өзінің зерттеу тәсілдері де бар. 

Әсіресе бір уақытта қолданылатын тарихи және кеңістік әдістер маңызды.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Геосфера дамуының негізгі ерекшеліктері және оның 

ландшафтысының планетарлық дифференцияциясы 

Геосфера туралы түсінік. Жер беті дамуы туралы түсінік. Күн 

энергиясының таралуы және климаттық белдеулер. Гидротермикалық шарттар 

мен биомассаның өнімділігі. Географиялық белдеулер. Мұхиттардағы 

географиялық белдеулер. 

 

Материктердегі географиялық зоналалықтың планетарлық үлгісі  

Вертикальді зональдылық. Полярлық ассиметрия және геосфера 

дамуындағы ырғақтылық. Табиғи ландшафттардың өзгеруі және адамның жер 

бетін игеруінің географиялық зоналдығының динамикасы. Табиғи 

ландшафттардың антропогендік модификациясы. Ландшафттық 

дифференцияцианың ғаламдық мәселелері. 

 

Еуразия. Жалпы шолу 

Аумақтың қалыптасу тарихы, пайдалы қазбалар және бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі және топырағы. Географиялық белдеулер мен зоналар.  

 

Еуропа. Жалпы шолу 

Аумақтың қалыптасу тарихы, пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар. Жер ресурстарын пайдалану.  

 

Аймақтық шолу 
Исландия. Фенноскандия. Орта Еуропа жазығы. Герциндік Еуропа және 

Британ аралдары. Альпілік Еуропа.  

 

Шығыс Еуропа жазығы 

Бедер және геологиялық құрылымы. Климат. Сулар. Рельеф и 

геологическое строение. Климат. Воды. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. 

Табиғат зоналар және провинциялар. Табиғи ресурстар. Табиғаттың 

антропогенлік өзгерісі.  

 

Карелия және Коль түбектері 

Бедер және геологиялық құрылымы. Орографиясының негізгі 

ерекшеліктері және олардың тектоникамен байланысы. Жаңа тектоникалық 

қозғалыстар және олардың бедер құрылуындағы рөлі. Төрттік кезеңнің маңызды 

оқиғалары және олардың бедердегі көрінісі. Климат. Климаттың қалыптасу 

факторлары. Жыл мезгілдерінің негізгі сипаттамасы. Ішкі сулар. Өзендер. 
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Көлдер. Су қоймалары және бөгендер. Жер асты сулары. Қазіргі мұзбасу. 

Топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі.  

 

Кавказ 
Бедер және геологиялық құрылымы. Орографиясының негізгі 

ерекшеліктері және олардың тектоникамен байланысы. Жаңа тектоникалық 

қозғалыстар және олардың бедер құрылуындағы рөлі. Төрттік кезеңнің маңызды 

оқиғалары және олардың бедердегі көрінісі. Климат. Климаттың қалыптасу 

факторлары. Жыл мезгілдерінің негізгі сипаттамасы. Ішкі сулар. Өзендер. 

Көлдер. Су қоймалары және бөгендер. Жер асты сулары. Қазіргі мұзбасу. 

Топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі.  

 

Орал 

Бедер және геологиялық құрылымы. Орографиясының негізгі 

ерекшеліктері және олардың тектоникамен байланысы. Жаңа тектоникалық 

қозғалыстар және олардың бедер құрылуындағы рөлі. Төрттік кезеңнің маңызды 

оқиғалары және олардың бедердегі көрінісі. Климат. Климаттың қалыптасу 

факторлары. Жыл мезгілдерінің негізгі сипаттамасы. Ішкі сулар. Өзендер. 

Көлдер. Су қоймалары және бөгендер. Батпақтар. Жер асты сулары. Көпжылдық 

тоң. Қазіргі мұзбасу. Топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі.  

 

Азия. Жалпы шолу 
Аумақтың қалыптасу тарихы және пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар.  

 

Аймақтық шолу. Физикалық-географиялық аудандастыру 

Шығыс Азия. Солтүстік-Шығыс Қытай және Корея түбегі. Шығыс Қытай. 

Жапон аралдары. Орталық Азия. Тибет таулы қыраты. Орта Азия таулы қыраты. 

Оңтүстік-Батыс Азия. Оңтүстік Азия. Оңтүстік-Шығыс Азия. 

 

Орта Азия. Жалпы сипаттама 
Табиғаттың жалпы ерекшеліктері. Тектоникалық құрылыммен 

байланыстағы жер беті қалыптасуының жалпы ерекшеліктері. Аумақтың даму 

тарихы. Климат. Сулар. Топырақ. Өсімдік. Жануарлар әлемі.  

 

Физикалық-географиялық аудандастырудың негізгі бірліктері 

Лессті және сазды шөлдер. Сазды жусанды шөлдер. Оңтүстік зонаның 

құмды псаммофитті шөлдері. Солтүстік зонаның құмды псаммофитті шөлдері. 

Оңтүстік зонаның тасты гипсофитті шөлдері. Солтүстік зонаның тасты 

гипсофитті шөлдері. Сортаң галофитті шөлдер.  Тақырлар. Тоғайлық 

ландшафттар. Алқаптардың мәдени ландшафттары. Балхан және Копетдаг. 

Орталық Азияның шығыс және оңтүстік-шығыс таулары. Тянь-Шань. Памир-

Алтай. 
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Батыс Сібір жазығы. Жалпы сипаттама 

Батыс Сібір жазығының ландшафттық зоналары мен провинциялары. 

Тундра зонасы. Орманды тундра зонасы. Орманды батпақты зона. Орманды дала 

зонасы. Дала зонасы. 

 

Орталық Сібір. Жалпы сипаттама 

Орталық Сібірдің ландшафттық провинциялары. Солтүстік провинциялар. 

Тайгалы провинциялар. Оңтүстік Сібір таулары. Жалпы сипаттама. Оңтүстік 

Сібір тауларының ландшафттық облыстары. Алта й облысы. Кузнецк-Салаир 

облысы. Саян облысы. Тувин облысы. Байкал маңы облысы. Байкал сырты 

облысы. Солтүстік Шығыс Сібір. Жалпы сипаттама. Солтүстік Шығыс Сібірдің 

ландшафттық облыстары мен провинциялары. Солтүстік Шығыс Сібірдің 

жазықтары. Солтүстік Шығыс Сібірдің таулары. 

 

Қиыр Шығыс. Табиғаттың жалпы ерекшеліктері 

Қиыр Шығыстың физикалық-географиялық елдерге бөлінуі. Амур-

Сахалин елі (Қиыр Шығыстың оңтүстік облыстары). Амур-Сахалин елінің 

ландшафттық облыстары. Зейско-Бурейндік облыс. Буреиндік облыс. Төменгі 

Амур облысы. Теңіз маңы. Сахалин. Солтүстік Тынық мұхит маңы елі. Солтүстік 

Тынық мұхит маңы елінің ландшафттық облыстары. Чукот облысы. Анадырь-

Пенжин облысы. Коряк облысы. Охот облысы. Камчатка. Куриль аралдары.  

 

Солтүстік Америка. Жалпы шолу 

Аумақтың қалыптасу тарихы және пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар.  

 

Аймақтық шолу. Физикалық-географиялық аудандастыру 

Шығыс Кордильер сырты. Гренландия. Канада Арктикалық архипелагы. 

Лаврентий қыраты және іргелес жазықтар. Орталық жазықтар. Ұлы жазықтар. 

Аппалач таулары. Жағалық (Мексика маңы және Атлант маңы) жазықтар. Батыс 

Кордильер. Аляска Кольдильері. Канадалық Кордильер. Оңтүстік Кордильер. 

Мексика таулы қыраты. Орталық Америка және Шығыс-Индия. 

 

Оңтүстік Америка. Жалпы шолу 

Аумақтың қалыптасу тарихы және пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар.  

 

Аймақтық шолу 
Внеандийский Восток. Льянос Ориноко. Гвианское плоскогорье и 

низменность. Амазония. Бразильское плоскогорье. Внутренние равнины. 

Прекордильеры и Пампинские сьерры. Патагония. Анды. Северные Анды. 

http://ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/6_2.html
http://ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/6_2.html
http://ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/6_2_2.html


 
 

Центральные Анды. Субтропические (Чилийско-Аргентинские) Анды. 

Патагонские Анды.  

 

Африка. Жалпы шолу 
Аумақтың қалыптасу тарихы және пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар.  

 

Аймақтық шолу 
Төменгі Африка. Атласс таулары. Сахара. Судан-Жоғарғы Гвинейлік 

табиғи ел. Конго ойысы және оның шеткі көтерілімдері. Жоғарғы Африка. 

Эфиоп-Сомалий табиғи елі. Шығыс Африка. Оңтүстік Африка.  

 

Аустралия. Жалпы шолу 
Аумақтың қалыптасу тарихы және пайдалы қазбалар. Бедер. Климат. Ішкі 

сулар. Өсімдігі, топырағы, жануарлар әлемі. Географиялық белдеулер мен 

зоналар. Аймақтық шолу. Батыс Аустралия таулы қыраты. Орталық жазықтық. 

Шығыс Аустралия таулары.  

 

Мұхиттар. Жалпы шолу 

Меланезия. Жаңа Зеландия. Микронезия. Полинезия. 

 

Антарктида. Жалпы шолу 
Антарктиданың гляциоморфологиясы. Геологиялық құрылымы және 

юедер. Климат. Органикалық өмірі. Географиялық зональдылығы. 

Антарктиданы аумақтық шолу. 

 

Мұхиттардың физикалық географиясы  
Әлемдік мұхиттың физикалық-географиялық шарттарының жалпы 

сипаттамасы. Әлемдік мұхиттың геологиялық құрылымы мен мұхит түбі бедері.  

Әлемдік мұхиттың сулары. әлемдік мұхиттағы өмір. Әлемдік мұхиттың шөгінді 

қабаты. 

 

Тынық мұхиты 
Мұхит түбі бедері және геологиялық құрылымның негізгі ерекшеліктері.  

Климат және мұхит сулары. Тынық мұхитындағы өмір. Мұхиттың физикалық-

географиялық аудандастырылуы. 

 

Үнді мұхиты 

Мұхит түбі бедері және геологиялық құрылымы. Мұхиттың сулары және 

климаты.  Үнді мұхитындағы өмір. Мұхиттың физикалық-географиялық 

аудандастырылуы. 

 

Атлант мұхиты 



 
 

Мұхит түбі бедері және геологиялық құрылымның негізгі ерекшеліктері.  

Климат және мұхит сулары. Атлант мұхитындағы өмір. Мұхиттың физикалық-

географиялық аудандастырылуы. 

 

Солтүстік Мұзды мұхит 
Мұхит түбі бедері және геологиялық құрылымның негізгі ерекшеліктері.  

Климат және мұхит сулары. Солтүстік Мұзды мұхитындағы өмір. Мұхиттың 

физикалық-географиялық аудандастырылуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Еуразия материгінің жалпы сипаттамасы, оның қалыптасу факторлары 

мен дифференциациясы.  

2. Еуразияны физикалық-географиялық аудандастыру. ФГС, ФГО-ның 

негізгі морфоқұрылымдық бірліктері және оның сипаттамасы.  

3. Еуразияның номенклатурасы. 

4. Солтүстік және Оңтүстік Америка материктерінің жалпы сипаттамасы, 

оның қалыптасу факторлары мен дифференциациясы.  

5. Солтүстік және Оңтүстік Американы физикалық-географиялық 

аудандастыру. ФГС, ФГО-ның негізгі морфоқұрылымдық бірліктері және оның 

сипаттамасы. 

6. Солтүстік және Оңтүстік Американың номенклатурасы. 

7. Африка материгінің жалпы сипаттамасы, оның қалыптасу факторлары 

мен дифференциациясы.  

8. Африканы физикалық-географиялық аудандастыру. ФГС, ФГО-ның 

негізгі морфоқұрылымдық бірліктері және оның сипаттамасы. 

9. Африканың номенклатурасы.  

10. Аустралия материгінің жалпы сипаттамасы, оның қалыптасу 

факторлары мен дифференциациясы. 

11. Аустралияны физикалық-географиялық аудандастыру. ФГС, ФГО-ның 

негізгі морфоқұрылымдық бірліктері және оның сипаттамасы. 

12. Аустралияның номенклатурасы. 

13. Антарктида материгінің жалпы сипаттамасы, оның қалыптасу 

факторлары мен дифференциациясы. 

14. Атлант, Тынық, Үнді және Солтүстік Мұзды мұхиттардың физикалық-

географиялық сипаттамасы.  

15. Бедердің негізгі ерекшеліктері және Әлемдік мұхит түбінің 

геологиялық құрылымы.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 



 
 

1. Материктің қалыптасу тарихы және оның палеогеографиялық 

ерекшеліктері 

2. Еуразия климатының континенталдық дәрежесінің есебі. Оған сәйкес 

келетін карта жасау дайындау және оның анализі. 

3. Материктің климат түрлері 

4. Еуразия климатының қалыптасу факторлары. Жыл мезгілдері 

бойынша атмосфералық циркуляция.  

5. Материктің негізгі өсімдік түрлерін және олардың территорияда 

климат пен бедерге тәуелді болған түрде таралу заңдылықтарын анықтау. 

6. Физикалық-географиялық аудандастыру. Пайдалы қазбалары. 

7. Материктің топарық жамылғысының географиялық таралуының 

тоыпрақ қалыптасумен байланысының негізгі заңдылықтарын анықтау. 

8. Негізгі геологиялық құрылымдар және тау жүйелері. 

9. Зоналар мен белдеулердің шекаралары қандай изосызықтық 

климаттық көрсеткіштермен сәйкес келетінін анықтау (радиациялық баланас, 

тмепература, жылдық жауын-шашын мөлшері, ылғалдану коэффициенті). 

10. Еуразияның ішкі сулары. Негізгі өзен жүйелері және олардың су 

режимі түрлері. Көлдердің генетикалық түрлері. 

11. Орографиялық құрылымның, ландшафттық дифференциацияның, 

биіктік белдеуліктің жалпы заңдылықтары, ішкі, шығыс және батыс тау 

жүйелерінің баурайлары туралы жалпы ерекшеліктер. 

12. Жер бедері дамуының көрінісі. 

13. Мұхит түбінің геологиялық құрылымы мен бедері. 

14. Әлемдік мұхитты физикалық-географиялық аудандастыру. 

15. Әлемдік мұхиттың биогеографиялық облыстары. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Кез-келген Еуропа аудандары бойынша кешенді физикалық-

географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

2. Еуропаның географиялық номенклатурасын оқу. 

3. Кез-келген Азия аудандары бойынша кешенді физикалық-

географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

4. Азияның географиялық номенклатурасын оқу. 

5. Кез-келген Солтүстік Америка аудандары бойынша кешенді 

физикалық-географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

6. Солтүстік Американың географиялық номенклатурасын оқу. 

7. Кез-келген Оңтүстік Америка аудандары бойынша кешенді 

физикалық-географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

8. Оңтүстік Американың географиялық номенклатурасын оқу. 

9. Кез-келген Аустралия аудандары бойынша кешенді физикалық-

географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

10. Аустралияның географиялық номенклатурасын оқу. 



 
 

11. Кез-келген Антарктида және Мұхит аудандары бойынша кешенді 

физикалық-географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

12. Антарктида және Мұхиттың географиялық номенклатурасын оқу. 

13. Кез-келген Әлемдік Мұхиттың аудандары бойынша кешенді 

физикалық-географиялық профильді құрастыру және оның анализі. 

14. Әлемдік Мұхиттың географиялық номенклатурасын оқу. 

15. Географиялық зоналарға жалпы сипаттама. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы әлемнің 

тұтас, жекелеген аймақтары мен елдеріндегі шаруашылық пен халықтың дамуы 

және орналасу зандылықтарын зерттейтін қоғамдық географиялық пән. 

Халықаралық қатынастар, адамзаттың ғаламдық мәселелері және қоғам мен 

табиғат арасындағы өзара қатынас мәселесін қозғағанда ол қазіргі әлемнің даму 

сатысын, дүниежүзіндегі ТМД елдері мен Қазақстан Республикасының 

экономикадағы және саясаттағы орнына, роліне сипаттама беруге, түсінуге 

жәрдемдеседі.  

Мақсаты: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясының методологиялық  негізі, теориялық және практикалық маңызы 

туралы жүйелі түсінік беріліп, әлемдегі елдердің экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географиясын 15 аптада толық игеру. 

Пәннің оқытылу міндеті - ғылыми бағыттағы тәжірибелік маңызы бар 

дүниежүзінің экономикалық әлеуметтік және саяси географиясы үшін 

экономикалық аудандау негізіндегі қоғамның өндіргіш күштерін аумақ 

түрғысынан тиімді ұйымдастырудың мәселесін кешенді түрде зерттеу болған 

және болып қала бермек. Сонымен бірге оның парадигмасы қоғамды аумақ 

тұрғысынан үйымдастыру сияқты кең мағыналы үғымға қарай жетелейді. Бүл 

тұрғыда радикалды сипат географиялық ерекшеліктерді негіздеудегі мәселелерге 

жүгінеді: дүниежүзі елдерінің аймақтық экономикалық және әлеуметтік 

саясатына; табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау; 

әртүрлі типтегі және масштабтағы аумақтық-шаруашылықтық кешендерді 

қалыптастыратын интеграциялық үрдістер, сонымен бірге дүниежүзі елдерінің 

әлемдік шаруашылық байланыстары. 



 
 

Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек:  

Дүниежүзі елдерінің даму деңгейін тұрлі көрсеткіштер арқылы анықтай 

білу. Дүниежүзі елдерінің мемлекеттік құрлымын анықтап, талдау жасауы қажет. 

Дүниежүзіндегі елдердің шаруашылығына толық сараптама жасап, 

салыстырмалы түрде талдау жасау. Халықаралық ұйымдардың мақсаты мен 

міндеттерін біліп, толық түсіну. 

Пререквизиттері: Экономикалық, әлеуметтік және саяси мәселелерге 

қатысты анықтамалар мен түсініктер. Дүниежүзі елдеріндегі экономикалық 

және саяси мәселелер. Әлем экономикасындағы қазіргі жағдайлар мен 

өзгерістер. Дүниежүзі елдеріндегі экономикалық, әлеуметтік және саяси 

ақпараттар.   

Құзыреттері: а) география ғылымдарының тарихи даму барысында 

объективті түрде пайда болған ғылыми бағыттар мен жүйелер;  ә) дүниежүзі 

елдерінің шаруашылығын; б) шаруашылық салаларының дүниежүзіндегі 

дамуын. 

Жалпы жертану, экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе, өндірістің техникалық-экономикалық негіздері. Жер  кадастры, табиғат 

ресурстарын экономикалық-географиялық бағалау, Қазақстан Республикасының 

экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 

Кіріспе. Дүниежүзінің қазіргі саяси картасы. Елдердің 

мемлекеттік құрылысы. Дүниежүзінің табиғат ресурстары мен 

табиғат жағдайлары 

2 

Дүниежүзілік шаруашылық: Отын-энергетика кешені. 

Дүниежүзілік көмір, мұнай және газ өнеркәсібінің географиясы. 

Дүниежүзілік электр энергетикасы 

3 

Дүниежүзілік қара және түсті металлургия өнеркәсібі. Қара 

және түсті металдардың шикізат базасы, өндіру және қолдану 

географиясы және оның өзгеруі 

4 
Дүниежүзілік машина жасау өнеркәсібі. Машина жасау 

өнеркәсібінің қазіргі салаларының географиясы 

5 
Дүниежүзілік химия өнеркәсібі. Салалардың, шикізат 

базаларының ерекшелігі 

6 
Жеңіл өнеркәсіп. Жеңіл және тамақ өнеркәсіп салаларының 

географиясы 

7 
Дүниежүзілік ауыл шаруашылық өндірісінің географиясы. 

Дүниежүзілік агроөнеркәсіп кешені (ДАӨК) 

8 Дүниежүзілік көлік және коммуникация географиясы 

9 Дамыған елдер. АҚШ, Жапония 

10 Батыс Еуропаның дамыған елдері 

11 Шығыс Еуропа елдері 



 
 

12 Қоныс аударушы елдер. Канада мен Аустралия. ОАР 

13 Дамушы елдер. Азия елдері 

14 Латын Америка елдері 

15 Африка. Аустралия мен Мұхиттық аралдар елдері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Басқа ғылымдар сияқты экономикалық, әлеуметтік және саяси география 

өзінің негізгі зерттеу әдісі ретінде - талдау және синтездеу әдістерін қолданады. 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиядағы талдап зерттеу пәннің 

қарастыратын ауқымы мен зандылығына сай бөлшектенуіне алып келеді.  

Пән оқытылуының міндеттері: Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиядағы синтездеп зерттеу белгілі бір аумақтағы барлық компоненттер 

мен факторлардың әрекеттесу ерекшелігін айқындау және интеграциялау 

жолымен жүзеге асырылады. Жеке қарастырылатын аймақтардың барлығы 

"Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы" пәнін оқып 

үйренуге бөлінген сағаттың көлемі мен оның максаттарындағы ерекшеліктермен 

анықталады. «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы» 

пәнін оқытудың міндеттері: Cтуденттерді дүниежүзілік шаруашылықтың 

маңызын, олардың әртүрлі типтегі елдерде даму заңдылықтарын түсініп, 

студенттерді еркін дағдылануға үйрету. 

Дүниежүзінің әрбір елін зерттегенде мынадай негізгі мәселелер 

қарастырылады: Географиялық орналасу жағдайы мен аумағының қалыптасу 

ерекшеліктері; Табиғи жағдайы мен ресурстарына шаруашылық түрғысынан 

баға беру; Халықтар географиясының басты белгілері мен ерекшеліктері; 

Елдердің жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы және олардың 

шаруашылығының басты салаларының сипаттамасы; Жекелеген экономикалық 

аудандардың сипаттамасы; Сыртқы экономикалық байланыстары. 

Жекелеген елдер мен аймақтардың шаруашылық салаларының дамуы, 

құрылымы және орналсуын ашып көрсететін шаруашылықтың құрылымдық 

көрсеткіштеріне ерекше көңіл бөлу қажет. Сондай құрылымдық көрсеткіштерге 

халықтың экономикалық белсенді бөлігінің салалық құрамы, жалпы ұлттық 

табыстың (ЖҰТ) немесе жалпы ішкі табысының (ЖІТ) құрылымы, елдің сыртқы 

сауда құрамы, халықтың жан басына шаққандағы өндіріс көрсеткіштері мысал 

болып табылады. Елдердің экономикалық-географиялық сипаттамасы 

типологиялық бағытта болуы қажет, яғни әр елдің жеке өзіне тән спецификалық 

ерекшелігіне сай жалпы сипаттама берілуі керек.  

Ол үшін елдің экономикалық географиясын зерттегенде материалдарды 

дұрыс таңдай алып, салыстыру әдісін кең түрде қолдану қажет. Тек қана елді 

елмен, ауданды ауданмен, саланы саламен салыстыру арқылы ғана зерттеп 

анықтағанда мемлекеттің, шаруашылықтың ерекшелігі анықталады.Курстың 

әрбір тақырыбын зерттегенде студенттің дәйекті материалды игеруіне 

көмектесетін бағдарламаның соған сәйкес тарауын басшылыққа алу қажет. 



 
 

Жекелеген елдер бойынша шыққан анықтамалар, брошюралар, карталарды да 

пайдаланған дұрыс. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе. Дүниежүзінің қазіргі саяси картасы. Елдердің мемлекеттік 

құрылысы. Дүниежүзінің табиғат ресурстары мен табиғат жағдайлары 

Дүниежүзі картасының қалыптасу кезеңімен қазіргі құрылымы.  

Дүниежүзілік экономикадағы мемлекеттердің негізгі типтері және олардың 

экономикалық бірлестіктері. Саяси картадағы елдерді аймақтарға бөліп 

қарастыру. Саяси картадағы елдерді әр түрлі көрсеткіштеріне қарай топтастыру. 

Елдердің мемлекеттік құрылымы мен басқару түрлері. Макроэкономикалық 

көрсеткіштер: жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) және жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ). 

Дүниежүзінің табиғат ресурстары мен табиғат жағдайлары. Ресурспен 

қамтылу туралы ұғым. Дүниежүзі елдері шаруашылығын орналастырудағы 

табиғи-ресурстық әлеуетінің рөлі. Табиғи ресурстардың сарқылуы. Табиғатты 

пайдалану саясаты. 

 

Дүниежүзілік шаруашылық: Отын-энергетика кешені. Дүниежүзілік 

көмір, мұнай және газ өнеркәсібінің географиясы. Дүниежүзілік электр 

энергетикасы 

Шаруашылықтың бірінші, екінші, үшінші секторлары пайда болуының 

жалпы тарихи заңдылықтары. Ғылымның дүниежүзілік өндіріс күшінің 

өсуіндегі рөлі.  

Отынды өндіру, тасымалдау және қолдану ерекшеліктері. ҒТР әсерінен 

даму ерекшеліктері. Көмір өнеркәсібі. Дүние жүзіндегі маңызды көмір түрлері, 

өндіру әдістері, қолдану бағыттары. Саланың географиясы. Мұнай және газ 

өнеркәсібі. Мұнай мен газды мемлекеттер мен аймақтар бойынша өндіру мен 

қолдану географиясы. Мұнай өңдеу өнеркәсібінің географиясы. Электр 

энергиясы - отын-энергетика кешенінің маңызды саласы. Электр 

станцияларының негізгі түрлері. Дүниежүзі электр энергетикасының 

географиясы. Дүниежүзілік энергия жүйелері.  

 

Дүниежүзілік қара және түсті металлургия өнеркәсібі. Қара және түсті 

металдардың шикізат базасы, өндіру және қолдану географиясы және оның 

өзгеруі 

Маңызды конструктивті материалдарды алу саласы. ҒТР-дың 

металлургияның құрлымдық өзгерістер мен өнімнің сапасын жақсартудағы, 

өндіру мен шикізатты байытудағы рөлі, экологиялық мәселелері. Өндірісті 

ұйымдастыру мен оны орналастыру. Қара металлургия. Дүниежүзінің дамыған 

елдеріндегі саланың шикізат базасы, металл өндірісі жэне оны тұтынушылар, 

өнімді негізгі экспорттаушылар.Түсті металлургия. Саланың дүниежүзі 

шаруашылығындағы рөлі. ҒТР - дың өндірілетін өнім құрамына әсері. Кейбір 

аймақтардың мамандануындағы өзгерістер. Сыртқы сауда ерекшеліктері. 



 
 

 

Дүниежүзілік машина жасау өнеркәсібі. Машина жасау өнеркәсібінің 

қазіргі салаларының географиясы 

Машина жасау – өнеркәсібі. Оның ҒТР - дың жетістіктерін таратудағы 

негізгі маңызы. Дүниежүзі шаруашьшығындағы маңызды рөлі. Дүниежүзі 

машина жасау өнеркәсібінің негізгі салаларының географиясы. Өнімдерін 

экспорттаушы мемлекеттер типі. 

 

Дүниежүзілік химия өнеркәсібі. Салалардың, шикізат базаларының 

ерекшелігі 

ҒТР - дың химия өнеркэсібі салаларының дамуына әсері, жаңа күрделі 

өнімдерді шығару. Жоғары технологиялық химикаттар мен полимер 

материалдар үлесінің жоғарылығы. Әртүрлі типтегі елдердегі шаруашылыкты 

химияландыру үрдісінің қазіргі кездегі ерекшіліктері. Сала дамуындағы 

экологиялық мәселелер. Сыртқы сауданың негізгі белгілері. Биоиндустрия - 

өнеркәсіптің жаңа саласы. Биоиндустрияның дүниежүзінің алдыңғы қатарлы 

елдеріндегі негізгі белгілері. 

 

Жеңіл өнеркәсіп. Жеңіл және тамақ өнеркәсіп салаларының 

географиясы 

Жеңіл өнеркәсіп. Әртүрлі елдердегі құрамының ерекшелігі. Соңғы дайын 

өнім - тігін, трикотаж және аяқ-киім өндірудің маңызы, саланың шикізат 

базасының түбегейлі өзгеруі. Аса маңызды өндіріс географиясы. Сыртқы 

сауданың негізгі белгісі және оның негізгі бағыты.  

Тамақ өнеркәсібі. Саланың халықты азық-түлікпен қамтамасыз етудегі 

рөлі. Қолданатын шикізат құрамы. Дүниежүзі елдерінің тамақ өнімдерін өндіру 

және экспорттаудағы мамандануы.  

 

Дүниежүзілік ауыл шаруашылық өндірісінің географиясы. 

Дүниежүзілік агроөнеркәсіп кешені (ДАӨК) 

Дүниежүзілік ауыл шаруашылығы дамуының негізгі көрсеткіштері. 

Дүниежүзілік ауыл шаруашылығының негізгі өндірістік типтері. Өсімдік 

шаруашылығы. Салалары, маңызы, құрылымы. Негізгі ауыл шаруашылық 

дақылдарының географиясы. Дәнді, майлы, сергектік дақылдар.  

Мал шарушылығы. Жемшөп базасының әртүрлі елдердегі ерекшелігі. 

Жетекші салалары – ірі қара, қой, шошқа шаруашылықтары, таралуы мен 

маңызы. Сала өнімін экспорттаушылар.  

Дүние жүзінің агроөндірістік кешені. Саланың халықты азық-түлікпен 

қамтамасыз етудегі рөлі. Қолданатын шикізат құрамы. Дүниежүзі елдрінің тамақ 

өнімдерін өндіру және экспорттаудағы мамандануы. 

 

Дүниежүзілік көлік және коммуникация географиясы  

Көліктік- коммуникациялық жүйе. Саланың шаруашылық дамуындағы 

рөлі. Дүниежүзілік және аймақтық көлік жүйесі дамуының негізгі көрсеткіштері. 



 
 

Автомобиль көлігі. Оның жолаушы және жүк тасымалдаудағы рөлі. Автомобиль 

көлігімен халықаралық тасымалдау және оның ерекшелігі.. Темір жол көлігі. 

Оның халықаралық және мемлекет ішіндегі жүк тасымалдаудағы рөлі. Ірі 

халықаралық магистралдар. Теңіз көлігі. Ірі теңіз порттары. Халықаралық жүк 

тасымалындағы рөлі. Құбыр көлігі. Құбыр көлігінің географиясы. Әуе көлігі. 

Маңызды халықаралық әуе жолы мен әуе көлігі порттарының географиясы. 

Дүниежүзінің аймақтық көлік жүйесінің сипаттамасы. Халықаралық 

коммуникациялық байланыс.   

 

Дамыған елдер. АҚШ, Жапония 

Дамыған елдерге жалпы сипаттама. Дамыған елдерді жіктеу. Аймақтарға 

бөлу. АҚШ пен Жапонияның экономикалық географиялық жағдайы, табиғат 

ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік құрылымы: басқару формасы мен 

әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен ұдайы өсуі, жас-жыныстық, 

ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, қоныстануы мен көшіп-қонуы. 

Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік және мал шаруашылығы, 

құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық экономикалық қатынастар: 

несие-қаржы қатынастары мен сауда айналымы. Экологиясы. 

 

Батыс Еуропаның дамыған елдері  

Еуропаның дамыған елдері. Германия Федеративтік Республикасы, 

Ұлыбританияның Біріккен Карольдігі, Франци, Италия. Экономикалық 

географиялық жағдайы, табиғат ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік 

құрылымы: басқару формасы мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен 

ұдайы өсуі, жас-жыныстық, ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, 

қоныстануы мен көшіп-қонуы. Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік 

және мал шаруашылығы, құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық 

экономикалық қатынастар: несие-қаржы қатынастары мен сауда айналымы. 

Экологиясы. 

 

Шығыс Еуропа елдері 

Шығыс Еуропа елдері. Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария. 

Экономикалық географиялық жағдайы, табиғат ресурстары мен байлықтары. 

Мемлекеттік құрылымы: басқару формасы мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. 

Халқы: саны мен ұдайы өсуі, жас-жыныстық, ұлттық құрылымы, тілі мен діни 

таралуы, қоныстануы мен көшіп-қонуы. Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, 

өсімдік және мал шаруашылығы, құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. 

Халықаралық экономикалық қатынастар: несие-қаржы қатынастары мен сауда 

айналымы. Экологиясы. 

 

Қоныс аударушы елдер. Канада мен Аустралия. ОАР 

Канада, Аустралия Одағы және ОАР. Ертеректегі қоныс аударушы 

капитализм елдерін салыстырмалы түрде қарастыру. Экономикалық 

географиялық жағдайы, табиғат ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік 



 
 

құрылымы: басқару формасы мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен 

ұдайы өсуі, жас-жыныстық, ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, 

қоныстануы мен көшіп-қонуы. Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік 

және мал шаруашылығы, құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық 

экономикалық қатынастар: несие-қаржы қатынастары мен сауда айналымы. 

Экологиясы. 

 

Дамушы елдер. Азия елдері 

Дамушы елдерге жалпы сипаттама. Шығыс және Оңтүстік-Шығыс, 

Оңтүстік, Оңтүстік-Батыс Азия елдері. Экономикалық географиялық жағдайы, 

табиғат ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік құрылымы: басқару формасы 

мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен ұдайы өсуі, жас-жыныстық, 

ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, қоныстануы мен көшіп-қонуы. 

Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік және мал шаруашылығы, 

құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық экономикалық қатынастар: 

несие-қаржы қатынастары мен сауда айналымы. Экологиясы. 

 

Латын Америка елдері  

Латын Америка елдерін аймақтарға бөлу; Орталық Америка және Кариб, 

Анды, Ла-Плата, Амазонка. Мексика еліне жалпы сипаттама. Экономикалық 

географиялық жағдайы, табиғат ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік 

құрылымы: басқару формасы мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен 

ұдайы өсуі, жас-жыныстық, ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, 

қоныстануы мен көшіп-қонуы. Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік 

және мал шаруашылығы, құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық 

экономикалық қатынастар: несие-қаржы қатынастары мен сауда айналымы. 

Экологиясы. 

 

Африка. Аустралия мен Мұхиттық аралдар елдері 

Африка елдерін аймақтарға бөлу; Солтүстік, Батыс, Орталық, Шығыс және 

Оңтүстік. Аустралия және Мұхиттық арал елдерін аймақтарға бөлу; Меланезия, 

Полинезия және Микронезия. Аймақ елдеріне жалпы сипаттама. Экономикалық 

географиялық жағдайы, табиғат ресурстары мен байлықтары. Мемлекеттік 

құрылымы: басқару формасы мен әкімшілік-аумақтық бөлінісі. Халқы: саны мен 

ұдайы өсуі, жас-жыныстық, ұлттық құрылымы, тілі мен діни таралуы, 

қоныстануы мен көшіп-қонуы. Шаруашылығы: ауыр, жеңіл өнеркәсібі, өсімдік 

және мал шаруашылығы, құрлық, су, әуе және құбыр көліктері. Халықаралық 

байланыстары мен экологиясы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Дүниежүзінің қазіргі саяси картасы: құрылымы және жаңа 

өзгерістер. 



 
 

2. Дүниежүзілік отын-энергетика өнеркәсібі, оның даму кезеңдері, 

географиясы және аймақтық ерекшеліктері. 

3. Дүниежүзінің көмір өнеркәсіп географиясы; алаптары, қоры, 

өндірілуі және экспорты мен импорты. 

4. Әлемдік мұнай өнеркәсіп географиясы;  алаптары, қоры, өндірілуі 

және халықаралық тасымалы. 

5. Дүниежүзілік электр энергетикасы өнеркәсібінің географиясы; ЖЭС, 

СЭС, АЭС және дәстүрлі емес энергия көздері.  

6. Дүниежүзіндегі қара металлургия өнеркәсібінің географиясы; 

құрылымы, салалары, орталықтары және  экспорты мен импорты. 

7. Дүниежүзілік машина жасау өнеркәсібінің географиясы; салалары, 

орталықтары және дамуы.   

8. Дүниежүзілік түсті металлургия өнеркәсібінің географиясы; 

құрылымы,  салалары, орталықтары және  экспорты мен импорты. 

9. Дүниежүзілік химия өнеркәсібінің географиясы; кен, негізгі және 

полимер химиясы. 

10. Дүниежүзінің тамақ өнеркәсібі; салалары, әсер етуші факторлары 

және дамуы.  

11. Дүниежүзілік өсімдік шаруашылық географиясы; салалары, таралуы 

және әсер етуші факторлары.  

12. АҚШ пен Жапонияның мемлекеттік құрлысы мен өнеркәсіп 

орындары. 

13. Канада мен Аустралияға экономиаклық-географиялық салыстыру. 

14. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін экономикалық-географиялық 

салыстыру. 

15. Оңтүстік-Батыс Азия елдеріне экономикалық-географиялық талдау 

жасау. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Дүниежүзі мемлекеттерінің жалпы саны және топтамасы. 

Дүниежүзінің саяси картасын оқып-үйренудің мәні. 

2. Дүниежүзінің табиғат ресурстары; салалары, әлемдік қоры, өндірілуі, 

таралуы. 

3. Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы. 

4. Әлемдегі автомобиль құрастыру орталықтары мен өндіруші елдер. 

5. Дүниежүзілік авиаракеталық – ғарыштық машина жасау 

өнеркәсібінің географиясы. 

6. Дүние жүзіндегі тоқыма өнеркәсібінің  дамуы. 

7. Дүниежүзінің мал шаруашылық географиясы; салалары, таралуы 

және әсер етуші факторлары. 

8. Дүниежүзілік мұхиттағы және ішкі теңіздердегі аумақтық сулар мен 

экономикалық аймақтар туралы түсінік. 



 
 

9. Әуе көлігі; жүк және жолаушы тасымалы, халықаралық дәліздері, 

аэропорттар. 

10. Көлік-коммуникациялық жүйелер. 

11. Дамыған елдерді аймақтарға бөлу және жіктеу. 

12. Дамушы елдерді аймақтарға бөлу және жіктеу. 

13. ҚХР менҮндістанға экономикалық-географиялық талдау. 

14. Шығыс Азия елдеріне жалпы сипаттама. 

15. Жаңа Зеландияға экономикалық-географиялық шолу жасау. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Дүниежүзі мемлекеттерінің әкімшілік-аумақтық және саяси басқару 

тұрғысынан құрылымы. 

2. Дүниежүзінің ауыл шаруашылық географиясы; құрылымы, таралу 

ареалдары, әсер етуші факторлар, қазіргі мәселелері. 

3. Құрлық көлігінің дамуы; ірі магистралдар мен жүк және жолаушы 

тасымалы. 

4. Дүниежүзілік орман шаруашылығы мен ағаш өңдеу өнеркәсібі 

географиясы. 

5. Дүниежүзілік мұхитта және ішкі теңіздерде мұнай мен табиғи газды 

өндіру. 

6. Дүниежүзінің су көлігі; жүк және жолаушы тасымалы, халықаралық 

дәліздері, порттар. 

7. Дүниежүзілік мыс өнеркәсібі географиясы; таралуы мен өндірілуі. 

8. Дүниежүзінің жеңіл өнеркәсібі; салалары, таралуы және дамуы.  

9. Адамзаттың ғаламдық мәселелері, олардың маңызы және дүние жүзі 

шаруашылығы географиясына әсер етуі. 

10. Ғаламдық мәселелерді шешудің жолдары. 

11. Табиғатты қорғау әрекеті және экологиялық саясат. 

12. Батыс Еуропа мен Шығыс Еуропаны экономикалық-географиялық 

тұрғыда салыстыру. 

13. Шығыс Азия елдері мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерін 

экономикалық-географиялық салыстыру. 

14. Орталық Америка елдері мен Ла-Плата елдерін экономикалық-

географиялық тұрғыда салыстыру. 

15. Меланезия, Полинезия және Микронезия аймақтарын экономикалық-

географиялық тұрғыда салыстыру. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» предшествует 

общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные дисциплины 

специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

- иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

-  об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 

знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

-  правила продуцирования текстов разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 



 
 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  

Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

 Введение  

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала 

1.1 Профессиональный русский язык в географии и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного стиля 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности географии     

1.3 О научных методах исследования в географии.  Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы  

1.5 Основная терминология географии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности география 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности географии 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в 

профессиональной картине мира 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области географии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 



 
 

Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  на 

русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной языковой 

подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать общение 

в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-географов 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 

будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности решать 

лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных 

речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. Помочь студентам 

понять сущность текста по специальности география, его основную 

терминологию: познакомить с типологией профессиональных  текстов и их 

компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков теоретически 

обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   

профессиональной сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на профессиональном 

русском языке 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, данная 

дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и их 

эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 

учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная географическая терминология. 

Узкоспециальные отраслевые термины географии. 

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности   

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 



 
 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного 

стиля речи.  

 

О научных методах исследования в географии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными и 

электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная географическая терминология в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 

жанров научных текстов. Основная терминология географии, дефиниции 

терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных 

текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе 

по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 

терминологические особенности.  

 

Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 

Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 



 
 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их интерпретации 

и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий портрет 

и научный вклад учёных-географов. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-географа. 

Термины, обозначающие этапы развития географической науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 

процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского 

языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение как 

механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая активность, 

речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 

совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность предложений, 

связанных семантически и формально при помощи различных языковых средств; 

тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 



 
 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения общению 

и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты деловой 

беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по географии в аспекте связности, 

логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности. 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов 

собеседников. 

9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

география. Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 



 
 

1.Классификация терминологии в контексте формирования гуманитарной 

картины мира ученого-географа . 

2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со словарями 

(географический энциклопедический словарь). 

3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет адресата. 

Понятие речевого жанра. 

5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаключении. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 

научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 

принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  

– Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета/Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.– Алматы, 2012. 

– 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 с. 

  

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 

152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 

книга./Пер.  

на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. 

Петрухина и др. — М., 1995. 



 
 

7. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс рус-

ского языка и литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

8. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М, 1996. 

9. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

10. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Мо-

лоткова. — 4-е изд., стереотипн. — М., 1986. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 

профессионально ориентированной образовательной программы выпускника 

современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного языка – одно из 

важных условий осуществления международного сотрудничества и повышения 

квалификации в рамках академической мобильности в условиях полиязычного 

образования в соответствии с принципами развития научно-исследовательского 

университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 

средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение специализированного  

материала ориентированы, во-первых, на использование студентами 

профессиональных знаний, а во-вторых, на успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим совершенствованием 

базовых умений иноязычного общения достигается профессионально-

ориентированный уровень системных, предметных, межличностных, 

социокультурных компетенций в использовании языка в целях 

профессионального общения. Профессионально-ориентированный язык – 

продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 

программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). 

Релевантным является усиление общепрофессиональной и межкультурной 

направленности траектории обучения студента на основе лингвистического 

компонента, формирование неподдельного интереса к будущей профессии, к 

феноменам иной ментальности и культуры в сопоставлении с семантическим и 



 
 

ценностным фондом родной культуры. В ходе презентации учебного материала 

курса предусматривается использование аутентичных специальных текстов, 

аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание изучаемой 

тематики и сфер общения, языковые единицы, обозначающие реалии, связанные 

с профессиональной деятельностью, а также важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими ассоциациями, особенностями 

общественно-политической жизни, государственным устройством и экономикой 

стран изучаемого языка. Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в 

объеме уровней В2-С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой 

деятельности в объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-

коммуникативные компетенции; формировать умения и навыки использовать 

языки в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» студент должен владеть следующими компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно  готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать  необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-делового, 

научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем;  

 аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-

ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, характерные для профессиональной речи; 



 
 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей специальности, включающую активный и 

пассивный лексический минимум терминологического характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом социальных 

норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в организации 

и проведении учебной и научно-исследовательской работы (доклады и 

выступления на конференции, оформление заявок на гранты и стажировки по 

программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении. 

Постреквизиты: Введение в языкознание, общее языкознание, 

теоретические дисциплины бакалавриата 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность на профессионально-ориентированном иностранном 

(английском) языке. Работа с текстами о современном состоянии 

отрасли. Профессиональный иностранный язык в области географии 

2 

Профессиональная терминология как основной признак 

научного стиля: казахские (русские) и английские соответствия. 

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Профессионально-

ориентированная терминология на иностранном (английском) языке. 

3 

Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными 

текстами. 

4 
Иностранный (английский) язык в области географии. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 



 
 

Отчеты 

5 

Иностранный (английский) язык в географических научных 

исследованиях. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции. 

6 
Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке 

7 
Академическое общение в учебном процессе (лекции и 

семинары по профессиональным дисциплинам на английском языке).  

8 

Профессиональная компетенция: ориентированность на 

специальные тексты на английском языке. Специальный 

профессионально-ориентированный материал и его использование в 

заданных ситуациях профессионального общения (написание эссе, 

статей, тезисов, рефератов) 

9 

Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

10 
Связь профессионального английского языка с 

профилирующими дисциплинами  

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение.  

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» – это учебная 

дисциплина, которая формирует компетенции студентов в презентации 

совокупности теоретических знаний о предметной сфере специальности в 

формате изучаемого профессионально-ориентированного английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на профессиональном 

английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные и 

профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом этапе 

развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-мыслительной 

деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В области письменной 

речи предусматривается формирование навыков и умений написании 

продуктивных образцов письменной речи нейтрального и официального 

характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на расширение 



 
 

словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц и призвана 

сформировать социально-достаточный, общеобразовательный уровень владения 

английским языком. На этом этапе обучения формируются коммуникативные 

навыки и умения в четырех видах речевой деятельности, что обеспечивает 

достаточно свободное использование иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в различных сферах общественной 

жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного объема происходит 

освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы компетенций (ОЕК) – уровень 

базовой стандартности. 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической  целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 



 
 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

на иностранном профессиональном (английском) языке. Работа с текстами 

о современном состоянии отрасли 

Студенческая научно-практическая конференция  в географии: доклады, 

сообщения на заданную тему. Реферирование и аннотирование статей по 

специальности по различным проблемам профессиональной области: Понятие 

«образование». Роль образования в жизни человека. Знание иностранного 

(английского) языка в формировании образованного специалиста. Понятие 

коммуникации. Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и 

значение профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык 

профессиональной коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. 

Официальные и неофициальные виды (формы) казахского (русского) языка. 

Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-ресурсы).  

 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля: казахские (русские) и английские соответствия 

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном (английском) языке. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном (английском) языке. 

 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке 



 
 

Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 

Основные функции специальности. Профессиональная область и культура. 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке. 

Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 

Профилирующая специальность – совокупность профессиональных дисциплин. 

Объект и предмет различных разделов профилирующей науки. Основные 

теоретические проблемы специальных дисциплин. Выдающиеся ученые 

специальной науки. Школы и направления. Структура современной 

профессиональной науки (по направлениям).  

 

Иностранный (английский) язык в географии. Деловая переписка 

(письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, Отчеты. 

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 

Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на английском языке.  

 

Иностранный (английский) язык в географических научных 

исследованиях. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции. Отличие этих понятий. 

Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила проведения. 

Профессиональные дебаты как высший пилотаж ораторского мастерства 

(ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и аргументов для 

профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по профессиональной теме. 

Проведение конференции на заданную тему. Подготовка мини докладов на 

конференцию. Структура профессионального спича. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке. 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в различных культурах. Язык 

как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном 

мире. Язык и межкультурная коммуникация. Стереотипные формы языковых 

выражений в межкультурной коммуникации на английском языке. Виды 

межкультурной коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Перевод и межкультурная коммуникация. 

Межличностная коммуникация. Знакомство с основными межкультурными 

различиями во взаимоотношениях с представителями других культур. 

 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на английском языке). 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase


 
 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении (на английском языке). Академическое чтение 

(типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском языке, 

источники информации). Устные формы академического общения (презентация, 

научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). Лекционная форма 

организации занятий на иностранном языке. Раскрытие основных понятий темы; 

сочетание теоретического материала с конкретными практическими примерами 

на иностранном языке. Семинарское занятие на иностранном языке как одна из 

основных форм организации учебного процесса.  

 

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке. Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, 

тезисы, статья, доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация). Специальный 

профессионально-ориентированный материал и его использование в заданных 

ситуациях профессионального общения: структура, композиция (написание эссе, 

статей, тезисов, рефератов). 

 

Выдающиеся ученые в профессиональной области. 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности. Общие и частные вопросы профессиональной области в трудах 

выдающихся ученых. Представители современного казахстанского научного 

знания. Основные тенденции зарубежных направлений профессиональной 

сферы. Профессиональные школы и концепции. Тексты из трудов известных 

ученых в области специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на 

иностранном (английском) языке по материалам учебно-методических пособий 

по дисциплинам специальности). 

 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности. 

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность» и др. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его использование 

в заданных ситуациях профессионального общения. Профессиональная 

компетенция: ориентированность на специальные тексты на иностранном 

(английском) языке. Чтение, аудирование, комментирование текстов по тематике 

специальности на профессионально-ориентированном английском языке. 

Реферирование, конспектирование текстов на иностранном языке, посвященных 

проблемам специальности.  

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 



 
 

 Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 

«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык». 

2. Избранная специальность как научная отрасль. 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках. 

4. Основные научные школы и открытия в области специальности. 

5.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество. 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

7. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, реферет, 

статья). 

8. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный стиль): 

общее понятие.  

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: введение, 

основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-ресурсы). 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Английский язык  – международный язык. 

12. Культурный проект «Триединство языков». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 



 
 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные со 

специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования. 

3. Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему.  

4. Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 

6. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 

5. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

6. Язык и национальный характер. 

7. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

8. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

9. Труды ученых Казахстана профессиональной области (на иностранном 

языке). Реферат. 

10. Человек и окружающая среда (Эссе). 

11. Интернационализация образования. Образование  будущего (Эссе). 

12. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Общее землеведение» является одной из обязательных дисциплин 

учебного плана специальности «5В060900 - География». Дисциплина является 

одним из важнейших курсов в системе подготовки специалиста географа. 

Главная задача дисциплины - изучение закономерности изменения и развития 

географической оболочки в условиях интенсивного использования природных 

ресурсов при активном техногенном воздействий.    

По характеру изучаемых вопросов  общее землеведение представляет 

теоретическую часть физической географии, которое интегрирует науки о Земле 

и поэтому выполняет междисциплинарные связи. Знание современных проблем 

и закономерностей во взаимоотношении общества и природы способствует  

подготовке  конкурентоспособных кадров  в области географических наук.  

Спектр вопросов, составляющих основу содержания курса, чрезвычайно 

широк. Основные подходы, применяемые в курсе «Общее землеведение» для 

установления различных эмпирических связей и получения теоретических 

выводов – сравнительный географический,  картографический, системный и 

исторический, а также математический и статистические методы. 

Студенты должны знать: историю возникновения и развития географии, 

основные понятия и категории науки; общие сведения о Земле и связи её с 

космическими телами; состав географической оболочки и свойства основных 

компонентов природы, составляющих географическую оболочку; место и роль 

этих компонентов в жизни географической оболочки, и т.д. 

Студенты должны уметь: обобщить общие предоставления о земле и о 

природных компонентах, знать взаимосвязи и взаимообусловленности 

природных компонентов и показать роль каждого из них в жизни географической 

оболочки, показать современные проблемы рационального природопользовании, 

знать сложившиеся научные направления, теоретические концепции в 



 
 

физической географии и основные этапы развития общего землеведения, умение 

использовать основные методы исследования в физической географии. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины:  

Общая физика, география, биология, астрономия, общая химия, математика 

введение в экономическую и социальную географию и др.  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной:  

биогеография, климатология и метеорология, общая геология, физическая 

география материков и океанов, физическая география Казахстана, 

ландшафтоведение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 Факторы формирования географической оболочки 

2 Планетарные факторы формирования географической оболочки 

3 Атмосфера. Состав газов атмосферы. Строение атмосферы 

4 
Атмосферные и климатические фронты. Теплооборот в 

атмосфере 

5 Циркуляция атмосферы. Влагооборот в атмосфере 

6 Влагооборот, или круговорот воды на Земле 

7 Гидросфера. Строение гидросферы. Свойства природных вод 

8 Мировой океан.  Структура Мирового океана 

9 Воды суши 

10 Литосфера. Границы литосферы. Свойства горных пород 

11 Рельеф Земли. Эндогенные процессы и рельеф 

12 Экзогенные процессы и рельеф  

13 Биосфера. Понятие о биосфере. Состав, строение биосферы 

14 Географическая оболочка 

15 
Географическая среда и человеческое общество. Взаимодействие 

человека и природы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: основной целью курса является 

изучение состава, структуры, динамики и закономерностей функционирования и 

развития географической оболочки;  

- общее сведение о Земле и связи ее с космическим телами;  

- состав географической оболочки и свойства ее основных сфер;  



 
 

- место и роль этих сфер в жизни географической оболочки;  

- о наличии глубокой связи между природными сферами.  

Задачи изучения дисциплины:  

 освоение базового понятийно-терминологического аппарата, 

методологии и методики исследований физической географии;  

 познание важнейших физико-географических и геоэкологических 

процессов, проблем взаимодействия природы и человеческого общества; 

 формирование навыков оценки и анализа природно-ресурсного 

потенциала;  

 ознакомить с территориальной дифференциацией географической 

оболочки. 

При изучении курса у студентов формируется понятие о географической 

оболочке как о планетарном природном комплексе, они знакомятся с общими 

закономерностями строения и развития географической оболочки  во времени и 

пространстве. Именно в рамках данного курса дается первое представление о 

территориальной дифференциации географической оболочки. Его изучение 

способствует выработке и закреплению взгляда на природу, как на целостную 

материальную систему, сформированную в результате непрерывного развития 

целого комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных природных 

процессов и явлений. Это достигается посредством изучения составных частей 

географической оболочки (атмосферы, гидросферы, литосферы) и живого 

вещества во взаимной связи и взаимодействии как частей единого целого, 

развитие которого подчиняется общим закономерностям.  

Большое внимание уделяется планете Земля, которая рассматривается как 

часть Вселенной, становление которой подчиняется определенным законам. 

Поскольку Вселенная непрерывно взаимодействует с другими космическими 

объектами, без знания характера и масштабов космических влияний на Землю 

невозможно понять процессы, совершающиеся в географической оболочке и 

свойственные ей закономерности.  

Объект изучения и система методов дисциплины «Общее землеведение» 

пространственные формы взаимодействия геосферы, слагающие 

географическую оболочку, мониторинг за их состоянием, региональные и 

глобальные прогнозы ее развития. 

Методами изучения данной дисциплины являются: как традиционные и 

новые методы (картографического, статистического, геофизического и др.), так и 

новейших достижений геоинформатики, дистанционного зондирования, 

космического землеведения и другие. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Факторы формирования географической оболочки 

Космические Факторы. Галактики. Движение галактик. Звезды. Излучение 

звезд и Солнца. Солнечная система. Взаимодействие планет и спутников. Луна – 

спутник Земли. Астероиды. Кометы. Метеориты. 



 
 

 

Планетарные факторы формирования географической оболочки 
Орбитальное движение Земли. Осевое вращение Земли. Форма и размеры 

Земли. Внутреннее строение Земли. Геофизические поля. 

 

Атмосфера. Состав газов атмосферы. Строение атмосферы 
Состав газов атмосферы. Строение атмосферы. Воздушные массы. 

Атмосферные и климатические фронты. Воздушные массы.  

 

Атмосферные и климатические фронты. Теплооборот в атмосфере 

Солнечная радиация, ее распределение на земной поверхности. Альбедо. 

Земная радиация. Радиационный баланс земной поверхности и атмосферы. 

Тепловой баланс земной поверхности и атмосферы. Тепловой баланс земной 

поверхности. Тепловой режим атмосферы. 

 

Циркуляция атмосферы. Влагооборот в атмосфере 

Давление. Ветер. Погода. Климат. Процессы и факторы 

климатообразования. Классификация климатов. Характеристика климатов. 

Атмосфера и человек.  

 

Влагооборот, или круговорот воды на Земле 

Испарение и испаряемость. Влажность воздуха. Конденсация водяного 

пара. Гидрометеоры. Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Снежный покров. 

Увлажнение территории. 

 

Гидросфера. Строение гидросферы. Свойства природных вод 

Структура гидросферы. Единая система “гидросфера - атмосфера”. 

Свойства природных вод. Теплооборот в гидросфере. Влагооборот в гидросфере.  

 

Мировой океан.  Структура Мирового океана 

Водные масса. Океанические фронты. Физико-химические свойства вод 

Мирового оекана. Температурный режим вод Мирового океана. Ледовый режим. 

Циркуляция воды в Мировом океане. Климат водных масс. 

 

Воды суши 

Подземные воды. Реки. Озера. Болота. Заболоченные земли. 

Водохранилища. Ледники. Гидросфера и человек. 

 

Литосфера. Границы литосферы. Свойства горных пород 

Литосфера. Границы литосферы. Свойства горных пород. Коры 

выветривания. Теплооборот в литосфере. Влагооборот в литосфере. Динамика 

литосферы. 

 

Рельеф Земли. Эндогенные процессы и рельеф 



 
 

Общие закономерности формирования рельефа Земли. Рельеф суши. 

Рельеф дна океана. Влияние рельефа на перераспределение тепла и влаги. 

Понятие о геоморфогенезе. Факторы рельефообразования. Литосфера и человек. 

Тектонические движения. Магматизм и вулканизм. Землятресения.  

 

Экзогенные процессы и рельеф 

Флювиальные процессы и рельеф. Эоловые процессы и рельеф. 

Криогенные процессы и рельеф. Гляциальные процессы (ледниковые) и рельеф. 

Склоновые процессы и рельеф. Карстовые процессы и рельеф. Береговые 

процессы и рельеф. Биогенные процессы и рельеф. 

 

Биосфера. Понятие о биосфере. Состав, строение биосферы 

Состав и строение живого вещества. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Зарождение жизни на земле и причины ее быстрого распространение. 

Теплооборот и влагооборот в биосфере. Теплооборот в биосфере. Влагооборот в 

биосфере. Транспирация. Биологический круговорот вещества и энергии. 

Жизненные сообщества организмов. Характеристика биоценоза. 

Распространение живых организмов в океане. Распространение живых 

организмов на суше. Биосфера и человек. 

 

Географическая оболочка 

Географическая оболочка. Строение, качественное своеобразие. Понятие о 

географической оболочке. Географическое пространство. Компоненты, 

структурные уровни географической оболочки. Этапы развития географической 

оболочки. Закономерности географической оболочки. Дифференциация  

географической оболочки. Природный комплекс. Природные комплексы. 

Понятие о геосистемах. Ландшафт. Морфологическая структура ландшафта. 

Физико-географическое районирование. Картографирование природных 

комплексов. 

 

Географическая среда и человеческое общество. Взаимодействие 

человека и природы 

Географическая среда и ее роль в развитии общества. Концепция 

устойчивого развития. Ноосфера. Понятие о ноосфере. Антропогенные и 

культурные ландшафты. Формирование этносов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные этапы развития географической оболочки. 

2. Движения Земли и их географические следствия. Фигура Земли. 

3. Структурные части географической оболочки. Специфические 

свойства, строение и развитие. 

4. Литосфера - составная часть географической оболочки (ГО); её 

структура, динамика, роль в жизни ГО. 



 
 

5. Учение о географической оболочке. 

6. Атмосфера - составная часть ГО; её структура, динамика, роль в 

жизни ГО. 

7. Гидросфера - составная часть ГО; её структура, динамика, роль в 

жизни ГО. 

8. Понятие о почве и факторах её формирования. Почва - важнейший 

компонент биосферы. 

9. Общие закономерности развития географической оболочки. 

10. Горизонтальная и вертикальная неоднородность структуры 

географической оболочки, ярусность ГО. 

11. Факторы рельефообразования.  

12. Антропогенные изменения географической оболочки. 

13. Ледники и их классификация. Строение и движение ледника, 

значение ледников.  

14. География и экология: пути взаимодействия. 

15. Экологические области океана и их обитатели. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 



 
 

1. Географическая оболочка - предмет изучения общего землеведения. 

2. Роль географии в системе знаний и познавательной деятельности. 

3. Положение Земли во Вселенной. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модели Солнечной системы. Эволюция представлений о 

Вселенной. 

4. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

5. Понятие о составе Солнечной системы м её планетах. 

6. Движения (вращения) Земли   и их географические следствия. 

7. Земная кора и её состав. 

8. Формирование подземных вод и их классификация. Артизианские 

бассейны. Гейзеры и основные районы их распространения на Земле. 

9. Мировой океан (океаносфера): Основные тёплые и холодные 

течения, температура и солёность вод:  закономерности распределения. 

10. Циркуляция  воздушных масс, основные центры давления. Циклоны 

тропические тайфуны  и внетропические, фронтальные низкие , высокие тёплые, 

холодные, пассаты, муссоны, местные ветры. 

11. Криосфера, её  состав, основные свойства и распространение на 

Земле. 

12. Мониторинг окружающей среды, его виды и значение. 

13. Вулканы и вулканизм Земли, Районы интенсивной вулканической 

деятельности на планете Земля. 

14. Эндогенные процессы и формирование рельефа. 

15. Выветривание физическое, химическое, органогенное. Основные 

типы   кор выветривания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Понятие о Галактике  Млечного Пути и её составе. 

2. Закономерности строения и структуры географической оболочки, её 

целостность. 

3. Гравитационное взаимодействие Земли с Луной и Солнцем. 

4. Реки и их морфометрическая характеристика: пойма, дельта, устье, 

плёс заводь, затон, фарватер, стрежень реки. 

5. Влагооборот в атмосфере Испарение и испаряемость. Коэффициент 

увлажнения по Высоцскому и др. Гидрометеоры, их характеристика (роса, иней, 

изморозь, гололёд. 

6. Поясно-зональные структуры географической оболочки. Основные 

географические пояса и зоны Земли. Секторность. 

7. Экзогенные процессы и  формирование рельефа. 

8. Типы питания и типы водного режима рек. 

9. Генетические типы озёрных котловин, использование озёр. 

Эволюция озёр. 

10. Основные типы морских берегов. 



 
 

11. Водохранилища: влияние на речной сток, использование. 

12. Землетрясения: причины,  последствия, география. 

13. Вертикальная поясность и факторы формирования её структуры. 

14. Карст и карстовый рельеф. 

15. Глобальные изменения в географической оболочки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Топография с основами геодезии» является одним из основных предметов 

при подготовке бакалавров по специальности «5В060900-География». В данном 

курсе рассматриваются основные способы и методы по созданию 

топографических планов и карт. Изучаются виды топографических съемок, 

основные  геодезические приборы и дополнительное оборудование, 

аэрокосмические снимки в целях создания топографических планов и карт. 

Помогает выработать методические и практические навыки полевых измерений 

и камеральной обработки пространственной информации.  

Изучение студентами данной дисциплины дает возможность 

самостоятельно оценивать топографические карты и планы, аэрофотоснимки 

сделанные в целях топографических съемок. Такие возможности специалиста-

географа увеличивает конкурентноспособность таких кадров, так как для 

географического исследования территории необходимо иметь комплексное 

представление о территории.  

«Топография с основами геодезии» базируется на знаниях по школьным 

курсам географии, алгебры и геометрии, физики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы создания и обновления топографических карт;  

- виды топографических съёмок; 

- методы геодезических измерений и определения координат точек 

местности; 

- методы составления топографических карт и планов.  

Уметь:  

- использовать топографическую карту в практических целях для 



 
 

выполнения различных работ; 

-работать с геодезическим оборудованием в полевых условиях и вести 

вычислительную работу при топографической съемке; 

- составлять топографические планы и карты. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины:  

- общее землеведение;  

- геоинформатика;  

- введение в экономическую и социальную географию;  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной:  

- пространственный статистический анализ;  

- геодезия;  

- фотограмметрия;  

- современные геодезические инструменты;  

- картография;  

- математическое картографирование;  

- аэрофотосъемка и космическая съемка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 Общий обзор 

2 Системы координат, применяемые в топографии и геодезии 

3 
Ориентирование линий. Единицы измерений используемые в 

топографии и геодезии 

4 
Проекция топографической карты. Зональная система плоских 

прямоугольных координат  

5 
Топографическая карта и план. Номенклатура топографических 

карт и планов  

6 Условные знаки топографической карты и плана  

7 

Измерение длин линий на местности. Инструменты и оборудование 

для измерений расстояний на местности. Основные элементы теории 

погрешностей измерений 

8 
Измерение горизонтальных углов на местности. Оптические 

теодолиты 

9 
Определение плановых координат точек на местности. Теодолитная 

съемка – полевые работы. Теодолитная съемка – камеральные работы  

10 Геодезические опорные сети. Государственная геодезическая сеть 

11 
Геометрическое нивелирование. Устройство нивелира. Нивелирные 

рейки 

12 
Основные этапы технического нивелирования и обработка 

результатов нивелирования. Составление профиля трассы 



 
 

13 Тахеометрическая съемка и другие виды топографических съемок 

14 Понятие об аэрофототопографической съемке 

15 
Автоматизированные методы съемок. Электронные геодезические 

инструменты и оборудование. Заключение  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Топография и геодезия — научная дисциплина, которая изучает методы 

изображения географических и геометрических элементов местности на основе 

съёмочных работ (наземных, с воздуха или из космоса), методы использования 

геодезических приборов и оборудования для топографических съемок и 

создания на их основе топографических карт.  

Цель: дать студентам основные понятия о топографических картах,  

порядке проведения комплексных работ по топографической съемке, 

государственной геодезической сети, системах координат, условных знаках 

топографической карты и плана, а также их использование в научных и 

практических целях.  

В задачу дисциплины входит обучить студентов следующим практическим 

навыкам: измерения длин линий, углов на поверхности земли, под землёй, над 

землёй; вычислительная обработка результатов измерений;  графическое 

построение и оформление карт, планов; использование результатов измерений, 

графических построений при решении задач промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, научных исследований. 

«Топография с основами геодезии» может рассматриваться и как 

самостоятельный раздел картографии, изучающий проблемы картографирования 

территорий, и как раздел геодезии, посвященный вопросам проведения 

измерений для определения геометрических характеристик объектов на земной 

поверхности. Вопросы содержания топографических карт, методики их 

составления и обновления, вопросы их точности и классификации, а также 

извлечения из них различной информации о местности входят в сферу интересов 

топографии. «Топография с основами геодезии» связана со многими науками и 

научными направлениями, а также имеет прикладной характер, связанный с 

промышленностью, строительством, сельским хозяйством. 

Развитие топографии и геодезии связано с появлением сельского 

хозяйства, где имелось необходимость подсчета площадей земель еще в 

античную эпоху в древних Египте, Вавилоне, Китае, Ассирии. Научная 

топография и геодезия сформировались в Древней Греции, где были собраны все 

разрозненные данные по топографии и геодезии. Дальнейшее развитие 

топография и геодезия получили в позднее средневековье и в новое время, когда 

появились точные геодезические инструменты и оборудование. Достижения того 

времени дали возможность составить топокарты на всю сушу нашей планеты.  

Современный этап развития топографии и геодезии характеризуется  



 
 

использованием современных технологических достижений, развитие 

аэрофотосъемки, появление спутниковой геодезии, создание электронных 

геодезических инструментов и оборудование дали возможность проводить 

точнейшие геодезические съемки, сократили производственные расходы на 

топографическую съемку в связи с улучшением качества съемочных работ. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР  
 

Общий обзор. Размеры и форма Земли. Геоид, эллипсоид, референц-

эллипсоид. Методы определения фигуры и размеров Земли. Методы 

проецирования земной поверхности.  

 

Системы координат, применяемые в топографии и геодезии 

Общее представление о системах координат, применяемые в топографии и 

геодезии. Геодезические и астрономические координаты. Географические 

координаты. Плоские прямоугольные координаты. Полярные координаты.  

 

Ориентирование линий. Единицы измерений используемые в 

топографии и геодезии 

Сближение меридианов. Связь плоских прямоугольных и полярных систем 

координат. Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача. 

Ориентирование линий. Географический азимут. Магнитный азимут. Магнитное 

склонение. Дирекционный угол. Румб. Единицы измерений используемые в 

топографии и геодезии. 

 

Раздел 2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ 

 

Проекция топографической карты. Зональная система плоских 

прямоугольных координат 

Международная топографическая карта масштаба 1:1000 000. 

Многогранная поликоническая проекция. Равноугольная поперечная 

цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система плоских 

прямоугольных координат. Определение границ зон на поверхности эллипсоида.   

 

Топографическая карта и план. Номенклатура топографических карт 

и планов 

Общее представление о топографической карте и плане. Основные 

свойства топографической карты и плана. Особенности использования в 

производстве топографических карт и планов. Номенклатура топографических 

карт. Номенклатура топографических планов.  

 

Условные знаки топографической карты и плана 



 
 

Географическое содержание топографических карт. Понятие о 

картографической генерализации. Изображение водных объектов на 

топографической карте и плане. Изображение рельефа на топографической карте 

и плане. Изображение почвенно-растительного покрова на топографической 

карте и плане. Изображение социально-экономических объектов на 

топографической карте и плане. 

 

Раздел 3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
 

Измерение длин линий на местности. Инструменты и оборудование 

для измерений расстояний на местности. Основные элементы теории 

погрешностей измерений 
Понятие об измерений расстояний. Приборы и оборудование для 

линейных измерений. Методы измерений длин линий. Принципы работы свето- 

и радиодальномеров. Основные элементы теории погрешностей измерений. 

Измерения и их классификация. Погрешности измерений. Математическая 

обработка величины результатов равноточных измерений.  

 

Измерение горизонтальных углов на местности. Оптические 

теодолиты 

Виды съемок. Выбор масштаба топографической съемки. Выбор высоты 

сечения рельефа. Устройство оптического теодолита. Принцип измерения 

горизонтального угла. Сущность теодолитной съемки. Подготовительные 

работы теодолитной съемки. Рекогносцировка местности. Журнал теодолитной 

съемки.  

 

Определение плановых координат точек на местности. Теодолитная 

съемка. Полевые и камеральные работы 

Теодолитная съемка. Полевые работы. Подготовка оптического теодолита 

к полевым съемкам. Составление теодолитного хода на местности. Привязка 

теодолитного хода к геодезическому опорному пункту. Способы съемки 

подробностей местности. Камеральная обработка результатов теодолитной 

съемки.  

 

Геодезические опорные сети. Государственная геодезическая сеть 

Геодезические опорные сети. Классификация геодезических опорных 

сетей. Традиционные методы создания государственной геодезической сети: 

методы триангуляции, полигонометрии и трилатерации. Геодезические сети 

сгущения и съемочные сети. Государственная нивелирная сеть.  

 

Геометрическое нивелирование. Устройство нивелира. Нивелирные 

рейки 

Абсолютная и относительная высота. Нивелирование местности. 

Геометрическое нивелирование. Устройство оптического нивелира. Поверка 



 
 

нивелиров. Электронные нивелиры. Нивелирные рейки. 

 

Основные этапы технического нивелирования и обработка 

результатов нивелирования. Составление профиля трассы 

Техническое нивелирование. Подготовка оптического нивелира к полевым 

работам. Подготовка нивелирных реек к полевым работам. Поверка оптического 

нивелира. Проведение нивелирных работ 3 – 4 класса. Этапы инженерно-

технического нивелирования. Журнал нивелирования. Обработка журнала 

нивелирования. Составление профиля трассы. 

 

Тахеометрическая съемка и другие виды топографических съемок 

Сущность тахеометрической съемки. Приборы и оборудование для 

тахеометрической съемки. Способы съемки подробности местности при 

тахеометрической съемке. Камеральные работы при тахеометрической съемке. 

Особенности нивелирования поверхности для составления крупномасштабного 

плана. Буссольная съемка. Глазомерная съемка. Особенности использования 

географического компаса.  

 

Раздел 4. АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЪЕМКИ 

 

Понятие об аэрофототопографической съемке  
Основные процессы аэрофотосъемки. Свойства аэрофотоснимков. 

Элементы аэрофототопографического дешифрирования.  

 

Автоматизированные методы съемок. Электронные геодезические 

инструменты и оборудование 

Глобальные системы определения местоположения – ГЛОНАСС и 

NAVSTAR GPS. Режимы наблюдений. GPS оборудование и их использование. 

GPS приемники геодезические. Организация геодезических работ с 

использованием базовых станций GPS.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Масштаб. Виды масштабов.  

2. Измерительные работы по топографическим картам и планам. 

3. Определение географических и прямоугольных координат по 

топографическим картам. 

4. Определение азимутов и дирекционного угла по топографическим 

картам. Решение задач по топографическим картам.  

5. Прямая и обратная геодезические задачи.  

6. Номенклатура топографических карт.  

7. Условные знаки топографического карты и плана.  

8. Изучение рельефа по топографическим картам.  



 
 

9. Построение гипсометрического профиля по топографической карте. 

10.  Измерение расстояний на местности.  

11.  Устройство оптического теодолита (УОМЗ 4Т30П). 

12.  Измерение горизонтального угла на местности оптическим 

теодолитом.  

13.  Устройство оптического нивелира (CST/Berger.SAL20N).  

14.  Определение превышений оптическим нивелиром.  

15.  Устройство геодезического GPS приемника.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТA С ПРЕПОДAВАТЕЛЕМ  

 

1. Сведения из истории развития топографии и геодезии.  

2. История развития геодезических инструментов и оборудования.  

3. Поперечный масштаб.  

4. Классификация топографических карт и планов и их использование в 

производстве.  

5. Ориентирование на местности.  

6. Составление схемы движения по азимуту по топографической карте. 

7. Соврменные дальномеры.  

8. Точность геодезических измерений.  

9. Государственная геодезическая сеть.  

10.  Современные электронные геодезические приборы.  

11.  Электронные теодолиты.  

12.  Электронные нивелиры.  

13.  Электронные тахеометры.  

14.  Геодезические GPS приемники.  

15.  Аэрофототопографическая съемка.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТA 

 

1. Рельеф и его изображение на топографических картах и планах.  

2. Курвиметр. 

3. Механический и электронный планиметр.  

4. Особенности использования топографических планов.  

5. Особенности использования топографических карт.  

6. Определение элементов рельефа по топографической карте и плану.  

7. Измерительные ленты. Рулетки.  

8. Геодезические опорные сети.  

9. Поверки оптического теодолита.  

10. Определение  «место нуля» оптического теодолита.  

11. Поверка оптического нивелира.  

12. Подготовка оптического теодолита к съемке.  



 
 

13. Подготовка оптического нивелира к работе.  

14. Составление абриса тахеометрической съемки.  

15. Простые угломерные инструменты.  
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2. Датқабаев, К.М. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды 

автоматтандыру.- Алматы, 2012.   

3. Қуанышбаев, С.Б. Топографиядан практикалық жұмыстар.- Алматы, 

2004. 

4. Рысбеков, Қ.Б. Жерсеріктік навигациялық жүйелер.А., 2010   

5. Уварова, А.К. Топография негіздері және жергілікті жерде бағдарлау.- 

Алматы, 2004.  

6.  Ассур, В.Л. Руководство по летней геодезической и топографической 

практике.- М., 1975.    

7.Курошев, Г.Д. Руководство по летней топографической практике.- Л., 

1988.  

8. Кусов В.С., Чернышев А.В. Геодезия с основами космоаэросъёмки:   

Учебное пособие. – М.: Географический ф-т МГУ, 2006. – 158 с. 

9. Михилев Д.Ш. и др. Инженерная геодезия. Москва. 2004. 

10. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500.- М., 1976.   

11. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. Москва. 

ИКФ «Каталог», 2002. 

12. Татаринцев, Н.М. Решение задач по топографической карте.- Алматы, 

2000.   

13. Топографо-геодезические термины.- М., 1989.   

14. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000.- М., 

1977.   

15. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. Москва. 2004. 

16. Чурилова, Е.А. Картография с основами топографии.- М., 2010.   



 
 

 

Интернет ресурсы: 

1. Цифровые топографические карты – http://ggc.ru – официальный 

сайт ГОСГИСЦЕНТРа (Государственного научно-внедренческого центра 

геоинформационных систем и технологий). 

2. "КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР", http://orgi.biz/almaty/org194641 

3. РГКП «Национальный картографо-геодезический фонд».– http: 

//nkgf.kz/ru/otdelyi/ 

4. Нормативно-правовая база топографических работ –– официальный 

сайт Агентства по управлению земельными ресурсами РК. 

http://www.auzr.kz/ru/about-agency/polojenie-ob-agenstve 
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ  
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Нюсупова Г.Н. – доктор географических наук, профессор кафедры 
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природопользования 

 

Рецензенты: 

Абдиманапов Б.Ш.- доктор географических наук, профессор  Казахского 
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имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Введение в экономическую, социальную и политическую географию 

мира» является одной из обязательных дисциплин учебного плана 

специальности «5В060900 - География». Дисциплина является одним из 

важнейших курсов в системе подготовки специалиста географа. Её цель 

заключается в формировании теоретической, методической и методологической 

основы изучения территориально-временной организации общества: освоение 

основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов социально-

экономической географии для создания систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития географической науки.  

Спектр вопросов, составляющих основу содержания курса, чрезвычайно 

широк. Рассматриваются особенности формирования политической карты мира, 

характеристика природных ресурсов мира, динамика населения мира, его 

отдельных регионов и стран, география отраслей мирового хозяйства, развитие 

транспорта и география мировых финансов.  

Основные подходы, применяемые в курсе «Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию мира» для установления различных 

эмпирических связей и получения теоретических выводов – сравнительный 

географический,  картографический, системный и исторический, а также 

математический и статистические методы. 

Студенты должны знать: историю возникновения и развития географии, 

основные понятия и категории науки, всю систему географических наук и месте 

в ней экономическую, социальную и политическую географию. Научные методы 

учета природных ресурсов при решении народнохозяйственных задач в их 

глобальном и территориальном аспекте, о влиянии различий в природной среде 



 
 

на различия в производственном направлении хозяйства от места к месту в 

рамках определенной общественной формации. 

Студенты должны уметь: делать анализ современной ситуации в странах 

мира, давать хозяйственную оценку важнейшим элементам географической 

среды, играющих исключительно важную роль в современном производстве: 

ресурсам земной коры (полезным ископаемым), климата, гидросферы (Мирового 

океана), органического мира суши (почв, растительного и животного мира). 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины:  

Общее землеведение; Экономическая теория; Технико-экономические основы 

производства.  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной:  

Экономическая и социальная география Казахстана; Экономическая, социальная 

и политическая география мира; Политическая география с основами 

геополитики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 Введение 

2 
Главные объекты и этапы формирования политической карты 

мира 

3 Типология стран мира 

4 Роль международных организаций в развитии стран мира 

5 
Природные ресурсы мира. Характеристика видов природных 

ресурсов 

6 
Численность и динамика населения мира. Состав населения 

мира 

7 
Половозрастной, национальный, религиозный, расовый состав 

населения мира 

8 Миграции населения мира 

9 Качество жизни населения регионов и стран мира 

10 География отраслей промышленности мира 

11 География мирового сельского хозяйства 

12 География топливной промышленности и электроэнергетики 

13 Масштабы деятельности ТНК в мировой экономике 

14 Общая характеристика транспорта 

15 
Глобальные проблемы человечества и задачи экономической и 

социальной географии в их исследовании 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины  состоит в формировании у студентов 

основ социально-экономико-географических знаний, умений и навыков, 

необходимых для углубленного изучения всех остальных дисциплин социально-

экономическо-географического цикла, а также практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: освоение базового понятийно-

терминологического аппарата, методологии и методики исследований 

социально-экономической географии; познание важнейших экономических, 

политических и социальных процессов, проблем взаимодействия природы и 

человеческого общества; формирование навыков оценки и анализа природно-

ресурсного и трудового потенциала; установление общих закономерностей 

размещения общественного производства, территориального разделения труда и 

интеграционных процессов. 

Дисциплина «Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию» дает представление о закономерностях формирования и размещения 

отраслей мирового хозяйства, развития территориальных социальных, 

рекреационных и туристических систем; территориальной организации 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, сервиса на отраслевом, 

межотраслевом и региональном уровнях. Большое внимание уделяется 

национально–этническим, конфессиональным, социальным, психологическим и 

экологическим аспектам жизнедеятельности людей; организации, 

конструированию и планированию территории как естественного и социально–

экономического образования; территориальной организации жизнедеятельности 

населения, проблемам оптимизации процессов регионального общественного 

воспроизводства. Основной упор делается на изучение регионов как 

самоорганизующихся социально–эколого–экономических комплексов.  

Изучение экономической и социальной и политической географии 

обеспечивает студентов знаниями и навыками, связанными с исследованием 

территориальной организации общества, размещения производительных сил, 

расселения населения.  

Объект изучения и система методов дисциплины «Введение в 

экономическую, социальную и политическую географию мира» 

пространственные формы взаимодействия населения, хозяйства и природной 

среды – экономические районы, территориально-производственные комплексы, 

населённые пункты и.т.д. 

Методами изучения данной дисциплины являются: системно-структурный 

подход, картографический и статистический и сопоставительный анализ, 

экономико-математическое моделирование и другие. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение 



 
 

Предмет и задачи экономической, социальной и политической географии. 

Связь дисциплины  с другими науками. Основные этапы развития 

экономической, социальной и политической географии. 

Главные объекты и этапы формирования политической карты мира 

 

Главные объекты и этапы формирования политической карты мира 

Политическая  карта мира докапиталистического типа, капиталистического 

типа, современного типа. Основные мировые  политико-географические 

регионы: принципы их выделения и  краткая характеристика геополитических 

проблем. 

 

Типология стран мира 

Основные понятия политической карты мира: страна,  государство и его 

современные формы (правление, устройство,  режим, административно-

территориальное деление), политические  партии. Типология стран по уровню 

социально-экономического  развития. 

 

Роль международных организаций в развитии стран мира 

Основные международные организации, их классификация. Важнейшие 

экономические и политические группировки мира. Политическая карта мира как 

геополитическое явление. Политические процессы, политическая и 

государственная организация общества. Политическая география и геополитика 

– соотношение целей и задач. Сущность политической карты мира. 

Политическая карта как совокупность стран и политических отношений. 

 

Природные ресурсы мира. Характеристика видов природных ресурсов 

Классификация и экономическая оценка природных ресурсов. 

Классификация по принадлежности к той или иной природной сфере, по степени 

исчерпаемости, по направлениям использования, по составу и особенностям 

использования. Минеральные ресурсы.  По составу и особенностям 

использования различают горючие, рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Две основные группы минеральных ресурсов: металлические и неметаллические. 

Энергоресурсы. Нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, горючие 

сланцы, торф, древесина, гидроэнергия и запасы энергии атомного распада и 

ядерного синтеза. Земельные ресурсы. Земельные ресурсы и почвенный покров 

Земли. Сельскохозяйственные угодья, процесс опустынивания, усиление 

экологических проблем. Лесные ресурсы. Распределение мировых лесных 

ресурсов, лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами развитых и 

развивающихся стран. Основные причины сокращения лесных ресурсов мира. 

Водные ресурсы. Распределение водных ресурсов по регионам мира. 

Использование водных ресурсов в хозяйственной деятельности человека. 

Использование вод Мирового океана и его загрязнение.  

 

Численность и динамика населения мира. Состав населения мира 



 
 

Особенности размещения населения, типы воспроизводства и 

демографические характеристики разных стран мира, разнообразие этнического 

состава населения мира и перспективы развития мировой цивилизации. 

Размещение населения. Характер расселения населения. Влияние социально-

экономических факторов на расселение населения и плотность населения. 

Темпы прироста населения в регионах и странах мира.  

Воспроизводство населения. Два главных типа воспроизводства населения. 

Продолжительность жизни населения по странам мира. Современная 

демографическая ситуация на планете. Демографические проблемы стран 

разного уровня социально-экономического развития. Мировой процесс 

урбанизации. Основные формы расселения населения. Процесс роста значения 

городов во всех сферах жизни общества, преобладание городского образа жизни 

над сельским. Особенности развития мирового процесса урбанизации.  

 

Половозрастной, национальный, религиозный, расовый состав 

населения мира 

Расовый и этнический состав населения. Характеристика расового и 

этнического состава населения мира. Понятия: этнос, нация, народ, народность, 

племя. Классификация народов мира на основе принципа языковой близости -  

языковые семьи. География мировых религий. Роль религии в обществе. 

Характеристика родо-племенных, местных (национальных), и мировых религий. 

Особенности географии мировых религий. Возникновение конфликтов на 

религиозной почве.  

 

Миграции населения мира 

Современные миграционные процессы. Нарастающее значение 

международных миграций, как следствие интернациолизации жизни на планете. 

Основные причины миграций, внешние и внутренние миграции. 

 

Качество жизни населения регионов и стран мира 

Специфика понятий "уровень жизни" и "качество жизни", основные 

индикаторы измерения качества жизни.  Состояние уровня и качества жизни в 

различных странах и регионах мира. Основные направления повышения уровня 

качества жизни в различных странах. 

 

География отраслей промышленности мира 

Промышленность как ведущая отрасль материального производства  и 

мирового хозяйства. Тенденции в изменении отраслевой и функциональной 

структуры промышленности и их причины. Характеристика  размещения 

отраслей промышленности в разрезе основных функциональных. Интегральная 

характеристика размещения промышленности: оценка показателей уровней 

концентрации промышленности, основные промышленные районы, 

агломерации, узлы. Появление   относительно новых форм территориальной 



 
 

организации промышленности: "промышленные парки", научно-

технологические  парки, технополисы. 

 

География мирового сельского хозяйства 

Старейшая и вторая по значимости (после промышленности) отрасль мате-

риального производства. Роль сельского хозяйства в экономике страны или реги-

она Доля занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населе-

ния, а также удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП. Экстенсивный 

и интенсивные пути развития сельского хозяйства. Особенности стран с 

аграрным типом развития экономики.   

 

География топливной промышленности и электроэнергетики 

Основные отрасли топливной промышленности: нефтедобывающая 

промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность. 

Структура электроэнергетики, Перспективы развития использования 

альтернативных источников энергии. Значение, структура и масштабы развития 

топливной промышленности и электроэнергетики мира. Место отдельных 

регионов и стран в мировой промышленности и электроэнергетике. 

 

Масштабы деятельности ТНК в мировой экономике 

Транснациональные корпорации, их роль в распределении мирового 

производственного потенциала, и влияние на международную торговлю. 

Экономические предпосылки для организации международного производства с 

единым рыночным и информационным пространством и международного рынка 

капиталов, рабочей силы, научно-технических, консультационных и иных услуг. 

ТНК в глобальном масштабе. Влияние  ТНК на уровень конкуренции, 

потребность в постоянных инновациях, смене технологий и ускорении научно-

технического прогресса.  

 

Общая характеристика транспорта 

Транспорт  как отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей (пассажиров) и грузов. Основные виды транспорта. Показатели 

развития и работы транспорта мира. Технико-экономические особенности 

транспорта. Воздействие транспорта на размещение производства, расселение 

населения и состояние окружающей среды.  

 

Глобальные проблемы человечества и задачи экономической, 

социальной и политической географии в их исследовании 

Глобализация процессов экономического, социального, политического, 

культурного и духовного развития человечества и возникновение глобальных 

(всемирных) проблем. Типы и виды глобальных проблем. Глобальные модели 

мирового развития. Единство глобальных и региональных проблем. 

Экономические проблемы. Формирование окружающей среды и проблем 

ноосферы. Экологический императив. Экономико - и социально-географические 



 
 

проблемы взаимодействия человечества и окружающей среды. Политические 

проблемы – проблемы мира и безопасности народов. Объективная 

необходимость глобализации и интеграции, развитие международных 

отношений. Формирование политической географии как науки и 

территориально-политические системы. Формирование современной 

политической карты мира. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Политическая карта мира, главные объекты на политической карте 

мира. 

2. Формы государства, формы правления, государственного устройства 

и режима. Типология стран мира. 

3. Экономико-географическое изучение ресурсного потенциала 

мирового хозяйства. Классификация по принадлежности к той или иной 

природной сфере. 

4. Анализ размещения населения по регионам мира. 

5. Типы воспроизводства и демографические характеристики разных 

стран мира, разнообразие этнического состава населения мира. 

6. Анализ глобальных центров мировой экономики. 

7. Мировое хозяйство и международное разделение труда. 

8. Анализ отраслей мирового хозяйства. Энергетика. Нефтяная и 

нефтеперерабатывающая промышленность. 

9. Газовая промышленности мира. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

10. Черная металлургия мира. Цветная металлургия. Машиностроение. 

11. Химическая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность.  

12. Легкая промышленность мира. Пищевая промышленность. 

Промышленность: инновационный сектор. 

13. Сельское хозяйство.  

14. Сфера услуг: тенденции развития в постиндустриальную эпоху. 

Транспорт. 

15. Исследование глобальных проблем человечества и задачи 

экономической, социальной и политической географии в их исследовании. 

16. Характеристика международных организаций. Цели и задачи 

международных организаций.  

17. Политические проблемы – проблемы мира и безопасности народов.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 



 
 

1. История становления и этапы формирования политической карты 

мира. 

2. Страны достигшие независимости после второй мировой войны. 

3. Интеграционные объединения стран мира. 

4. География минеральных ресурсов мира. 

5. Ресурсы мирового океана. 

6. Источники информации в экономической и социальной географии. 

7. Становление и развитие экономической и социальной географии. 

8. Понятие о географическом разделении труда. 

9. Эпоха научно-технической революции. 

10. Проблемы геоурбанистики. 

11. Новые направления развития в экономической, социальной и 

политической географии. 

12. География религий мира. 

13. География культуры. 

14. География физической культуры и спорта. 

15. Криминальная география. 

16. География потребления. 

17. Рекреационная география. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

1. Государственное устройство стран Европы. 

2. Государственное устройство стран Азии. 

3. Государственное устройство стран Африки. 

4. Государственное устройство стран Америки. 

5. Характеристика стран мира по их международному статусу. 

6. Интеграционные объединения стран мира. 

7. Цели создания региональных и международных интеграционных 

объединений. 

8. Цели создания политических и экономических интеграционных 

объединений. 

9. Цели создания отраслевых и этно-религиозных интеграционных 

объединений. 

10. Основные этапы создания Европейского Союза. 

11. Терроризм, экстремизм и сепаратизм в современном мире. 

12. Природно-ресурсный потенциал высокоразвитых стран мира. 

13. Природно-ресурсный потенциал развивающихся стран мира. 

14. Особенности теории Мальтуса. 

15. Классификация сельскохозяйственных культур. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Родионова И.А., Елагин С.А., Холина В.Н., Шолудько А.Н. 

Экономическая, социальная и политическая география: мир, регионы, страны. 

Учебно-справочное пособие. /Под ред. И.А. Родионовой. – М.: Экон-Информ, 

2008. – 492 с. 

2. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран: учебник для вузов / Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков. – М.: Издат. центр 

«Academia», 2008. 

3. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая. 

Практический курс / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

4. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций: пособие для студентов вузов: в 2-х ч. – М.: ВЛАДОС, 2009. 

5. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира: 

учебник для бакалавров / И.А. Родионова. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 693 

с. 

6. Социально-экономическая география зарубежного мира: учебник для 

вузов / под ред. В.В. Вольского. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Дополнительная: 

1. Синергия пространства: региональные инновационные системы, 

кластеры и перетоки знания. Отв. ред. А.Н. Пилясов. – Смоленск: Ойкумена, 

2012. – 760 с. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Книга ІІ. 

Региональная характеристика мира. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Горкин А.П. География постиндустриальной промышленности 

(методология и результаты исследований, 1973-2012 годы). – Смоленск: 

Ойкумена, 2012. – 348 с. 

4. Холина В.Н. География: профильный уровень: в 2 кн. – М.: Дрофа, 

2009-2011. 

5. Хохлов А.В. Справочные материалы по географии мирового 

хозяйства. – Тула: Гриф и К, 2011. 

6. География мирового развития: сб. науч. Трудов / под ред. Л.М. 

Синцерова. Вып.1. – М.: ИГ РАН, 2009. 

7. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. – М.: 

Изд-во РУДН, 2010. 

8. Холина В.Н. Общественная география современного мира: 

электронный учебник (диск). – М.: Дрофа, 2010. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геоморфология - фундаментальная специальная дисциплина подготовки 

бакалавров географов. Объектом изучения является рельеф Земли. Это 

определяет основную цель дисциплины: изучение рельефа земной поверхности, 

познание законов его развития и использование выявленных закономерностей, 

данных о рельефе для решения различных практических вопросов. 

Рельеф является одним из основных компонентов природно-

территориального комплекса. Знание процесоов рельефообразования, форм 

рельефа и их влияние на природные процессы дают возможность студентам при 

изучении природных процессов более комплексное представление об 

окружающей среде, точнее описывать и предлагать более вероятные пути 

развития природных процессов и явлений. 

Процессы рельефообразования зависят от многих факторов, в частности 

геологических, климатических, гидрологических и других, также на развитие 

рельефа большое влияние оказывает почвнно-растительный покров и животный 

мир. Таким образом, данный предмет играет важную роль в  систематизации 

междисциплинарных связей профессиональной образовательной программы 

специальности 5В060900-Географии.  

Изучение "Геоморфологии" базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами при освоении содержания следующих дисциплин: "Общее 

землеведение", "Основы геологии", "Топография с основами геодезии", "Общая 

гидрология", "Метеорология с основами климатологии", "Биогеография", 

"География почв с основами почвоведения". Данные предметы содержат знания 

по всем компонентам природного комплекса необходимые при изучении форм 

рельефа и рельефообразующих процессов: климат, поверхностные воды, горные 

породы, почвы и другие факторы. Умения и навыки полученные при изучении 



 
 

круса "Метеорологии с основами климатологии" дают возможность определить 

значение климатического фактора рельефообразования, а навыки определения 

гидрологических процессов оказывает влияние на особенности 

флювиогляциальных процессов при образовании различных форм рельефа.  

При изучении мегаформы и макроформы рельефа, где рассматриваются 

взаимозависимость крупных элементов строения земной коры, важное значение 

имеет умения и навыки полученные при изучении дисциплин "Основы геологии" 

и "Общее землеведение". Это дает возможность рассмотреть развитие форм 

рельефа в глобальном масштабе, определить возможности влияния таких 

процессов как землетрясения и вулканизм на изменение облика поверхности 

суши.  

Для определения преобладающих процессов при образовании мезо-, 

микро-, и наноформ рельефа особо важное значение имеют знания и навыки по 

курсам "География почв с основами почвоведения" и "Биогеографии", в которых 

рассматриваются вопросы взаимодействия рельефообразующих процессов и 

почвенно-растительного покрова суши . 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 
Теоретические и методологические основы геоморфологии 

 

2 
Общие сведения о рельефе 

 

3 

Факторы рельефообразования. Планетарно космогенный фактор 

рельефообразовани. Физико-географические факторы 

релъефообразования 

4 
Эндогенные процессы и рельеф  

Рельефообразующая роль тектонических движений земной коры 

5 
Магматизм и рельеф. Вулканизм. Поствулканические явления и 

рельеф 

6 
Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры. 

Структурно-геоморфологические элементы материков 

7 

Структурно-геоморфологические элементы дна океанов. Мегарельеф 

геосинклинальных областей. Мегарельеф ложе океана и срединно-

океанических хребтов 

8 
Экзогенные процессы и рельеф 

Выветривание и рельефообразование 

9 
Склоновые процессы, рельеф склонов и склоновые отложения 

 

10 
Флювиальные процессы и формы. Общие закономерности работы 

водотоков 

11 
Работа рек. Речные долины 

 



 
 

12 
Речная и долинная сеть. Речной бассейн. Устья рек 

 

13 
Рельеф карстовых областей.  Гляциальные процессы и гляциальные 

формы рельефа  

14 
Рельефообразование в аридных регионах суши. Береговые морские 

процессы и формы 

15 

Антропогенные рельефообразующие процессы и формы рельефа. 

Структура и методы полевых геоморфологических исследований. 

Геоморфологическое картирование  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Геоморфология — наука о рельефе земной поверхности, его строении 

(внешнем облике, морфологии), происхождения, истории развития и 

современной динамике. Следовательно, объектом изучения геоморфологии 

является рельеф, то есть совокупность неровностей земной поверхности, разных 

по форме, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.  

Цель изучения — познание законов развития рельефа и использование 

выявленных закономерностей в практической деятельности человеческого 

общества. Основные методы исследовании в геоморфологии: историко-

генетический, морфогенетический и морфометрический, картографический. В 

последние годы применяются аэрокосмический и экспериментально-

лабораторные способы изучения рельефа, а также приемы системного анализа.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование теоретических знаний о строении и развитии рельефа 

Земли: 

 изучение морфологических и генетических особенностей форм 

рельефа;  

 выявление связи рельефа с другими компонентами географического 

ландшафта;  

 изучение современных геоморфологических процессов;  

 изображение типов и форм рельефа на геоморфологических картах. 

2. формирование специальных умений и навыков: 

 определение морфометрических и морфогенетических данных форм 

рельефа на основе анализа топографических карт; 

 использование геоморфологических карт разных масштабов для 

характеристики рельефа определенной территории, выявления закономерностей 

его формирования; 

 освоение приемов картографирования типов и форм рельефа, 

определение его генезиса. 

Как научная дисциплина геоморфология начала оформляться в конце 

XVIII — начале XIX в., вслед за  геологией, с развитием которой она тесно 

связана. Именно в это время появились работы, в которых давалось первое,  



 
 

соответствующее тому уровню знаний, научное представление об условиях 

возникновения и развития рельефа земной поверхности. 1763 году вышла работа 

М.В. Ломоносова "О слоях земных", возникновение учений в геоморфологии — 

нептунизма (Г.А. Вернер) и плутонизма (Д.Геттон). В XIX веке появились 

работы Д. Дана и Э. Зюсса, которые разработали основы тектоники и 

структурной геологии, П.А. Кропоткин 1876 году обосновывает теорию 

материкового оледенения. К концу XIX в. выходят в свет крупные обобщающие 

труды Ф. Рихтгофена, А. Пенка, А.П. Павлова, в которых систематизируются 

представления о строении земной поверхности. Выделение геоморфологии в 

самостоятельную отрасль знания и появление первых научных 

общегеоморфологических концепций неразрывно связано с именами 

американского ученого В. Девиса и немецкого исследователя В. Пенка.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. Общие вопросы  

Теоретические и методологические основы геоморфологии 

Изучение рельефа как результата взаимодействия эндогенных и 

экзогенных факторов. Представление о восходящем и нисходящем развитии 

рельефа. Роль тектоники в формировании рельефа. Системный анализ в 

геоморфологии. Понятие о морфоструктурах и морфоскульптурах. 

Теоретические концепции о развитии рельефа М.В. Ломоносова, 

И.Д.Черского, В.И.Дэвиса, Б.Пенка, Л.Кинга, И.С.Щукина, К.К.Маркова, 

И.П.Герасимова. Два методологических взгляда на развитие рельефа: цикличное 

развитие и восходящее развитие по спирали. Концепция К.К.Маркова о 

геоморфологических уровнях. Представление о денудационном "срезе" рельефа 

"сверху вниз" (В.Дэвис) и "сбоку" (В.Пенк, Л.Кинг). Понятие о поверхностях 

выравнивания, пенеплене, педиплене, педименте, зависимость их формирования 

от ландшафтно-зонального положения на земной поверхности. Современные 

направления развития геоморфологии в Казахстане. 

 

Общие сведения о рельефе 

Содержание понятий: "рельеф", "формы рельефа", "элементы рельефа", 

"тип рельефа". Морфология рельефа, его морфографическая к 

морфометрическая характеристики. Научное и прикладное значение 

морфографических и морфометрических показателей. 

Понятие о генезисе рельефа. Источники энергии и движущие силы 

рельефообразования. Соотношение эндогенной и экзогенной составляющих в 

рельефообразовании. Денудационные и аккумулятивные формы рельефа. Рельеф 

и коррелятные отложения. Проблемы определения генезиса рельефа. Возраст 

рельефа и методы его определения. Время как фактор рельефообразования. 

Принципы морфогенетической классификации рельефа. Таксономические 

единицы классификации рельефа. Современные схемы классификации, 

логичность их построения. Класс равнинного рельефа и его типы. Класс горного 



 
 

рельефа и его типы. Аккумулятивные, денудационные и аккумулятивно-

денудационные формы рельефа. Классификация рельефа дна Мирового океана. 

Геоморфологическое районирование: принципы, система таксономических 

единиц. 

 

Факторы рельефообразования. Планетарно - космогенный фактор 

рельефообразовани. Физико-географические факторы релъефообразования 

Рельеф ІІланеты Земля. Влияние Солнца и Луны на эндогенные движения 

в тектоносфере. Приливо-отливные явления. Влияние вращения Земли на 

эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Астроблемы — 

космогенные формы на поверхносги Земли. Сходство и различия в рельефе 

поверхности Земли и других планет Солнечной системы. Космическое вещество 

в осадконакоплении на поверхности Земли. Метеоритные кратеры иа территории 

Казахстана. 

Рельеф как компонент ландшафта. Рельеф как фактор строения и 

функционировапия природно-территориальных комплексов. Свойства горных 

пород как фактор рельефообразования. Климатический фактор 

рельефообразования. Классификация климатов по их роли в формировании 

рельефа. Биогенный фактор в рельефообразующих процессах. 

Влияние рельефа на другие компоненты географической оболочки. Рельеф 

как фактор перераспределения тепла и влаги. Геоморфологический фактор в 

климатообразовании. Рельеф как фактор почвообразования, распределение 

растительности и животного мира. 

Высотная поясность как следствие дифференциации рельефа. 

 

Раздел 2. Эндогенные процессы и рельеф  

Рельефообразующая роль тектонических движений земной коры 
Складчатые нарушения и их проявления в рельефе. Разрывные нарушения 

и их проявления в рельефе. Рельефообразующая роль вертикальных и 

горизонтальных движений земной коры. Рельефообразующая роль новейших 

тектонических  движений земной коры 

 

Магматизм и рельеф. Вулканизм. Поствулканические явления и 

рельеф 
Проявление интрузивных тел в рельефе. Активное и пассивное 

воздействие интрузивного магматизма на рельефообразование. Рельеф как 

индикатор магматических процессов в земной коре. 

Классификация вулканов по характеру извержения. Морфологические 

типы вулканов. Их связь с составом магмы и характером извержения. Основные 

формы вулканического рельефа. Морфология лавовых потоков и покровов. 

Особенности экзогенного рельефообразования в вулканических областях. 

Специфика ландшафтов вулканических областей. Географическое 

распространение действующих вулканов и его тектонический контроль. 



 
 

Псевдовулканический рельеф. Грязевые вулканы, их морфологические 

типы, закономерности распространения. 

 

Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры. 

Структурно-геоморфологические элементы материков  

Рельеф складчатых поясов. Орогенные структуры складчатых поясов и их 

выражение в рельефе. 

Рельеф материковых платформ. Основные структурные элементы 

платформ и их выражение в рельефе. Древние и молодые платформы, сходство и 

различие их мегарельефа. Рельеф эпиплатформенных поясов. Системы 

континентальных рифтов, формирование поясов возрожденных гор. Мегарельеф 

эпиплатформенных поясов Земли. 

 

Структурно-геоморфологические элементы дна океанов. Мегарельеф 

геосинклинальных областей. Мегарельеф ложе океана и срединно-

океанических хребтов 
Рельеф подводных материковых окраин, их структурно-

геоморфологические элементы. Рельеф шельфа, материкового склона, 

материкового подножья. Глубоководные котловины океана и их связь со 

строением земной коры. Рельеф океанических котловин. Мегарельеф срединно 

океанических хребтов и его связь со строением рифтогенной земной коры. 

Рельеф переходных зон, их основные структурно-геоморфологические 

элементы. Рельеф окраинных морей, островных дуг, глубоководных желобов. 

 

Раздел 3. Экзогенные процессы и рельеф 

Выветривание и рельефообразование 

Выветривание горных пород как важнейший фактор рельефообразования. 

Сущность процессов выветривания. Типы выветривания, ареалы их 

распространения и влияние на формированке рельефа. 

Строение кор выветривания разных климатических зон. Элювий - 

генетический тип континентальных отложений. Тектонический фактор 

формирования кор выветривания. Линейные и плошадные коры выветривания. 

Древние коры выветривания - индикаторы палеоклимата. Полезные ископаемые 

древных кор выветривания. 

 

Склоновые процессы, рельеф склонов и склоновые отложения 
Определение понятий "склон", "склоноформирующие процессы", 

"склоновые процессы". Класскфикация склонов по морфологии, условиям 

образования и происходящим на них процессам. Основные типы склоновых 

процессов и их отражение в морфологии склонов: обвальные, осыпные, 

оползневые, лавинные. Взаимоотношение склоновых процессов в пространстве 

и времени. Возраст склонов. Развитие склонов. Представление о деллювии, 

коллювии, курумах и о склоновых отложениях. Научное и прикладное значение 

изучения склонов и склоновых процессов. 



 
 

 

Флювиальные процессы и формы. Общие закономерности работы 

водотоков  

Универсальность флювиальных процессов и форм, зависимость 

интенсивности эрозионного расчленения (глубины и густоты расчленения) от 

климато-ландшафтной зональности и тектонических движений. Области 

гумидного климата как районы преобладающего развития флювиальных форм 

рельефа. Генетический ряд флювиальных форм. Общие особенности 

флювиальных форм разного масштаба. Водно-эрозионные и водно-

аккумулятивные формы рельефа. Процессы овражной эрозии. Развитие 

овражной эрозии в аридных условиях Казахстана. Некоторые общие 

закономерности работы водотоков. Определение понятий: "базис эрозии", 

"профиль равновесия". Работа временных водотоков и создаваемые ими формы 

рельефа. Пролювиальные отложения, их состав и строение. 

 

Работа рек. Речные долины 
Работа рек. Понятия "русло реки", "долина реки", их морфологические 

части. Формы продольного профиля речных долин и факторы, его 

обусловливающие. Водопады, пороги, быстрины, их генезис и значение в 

хозяйственном использовании рек. 

Речные излучины (меандры), их значение в преобразовании долин. 

Определение понятия "пойма". Образование поймы и элементов ее мезо- и 

микрорельефа. Аллювиальные отложения и их фации. Поймы равнинных и 

горных рек. Высокая и низкая поймы.  

 

Речная и долинная сеть. Речной бассейн. Устья рек 

Речные террасы, их типы, строение и образование. Изучение продольных 

речных террас для целей выяснения истории развития рельефа и 

палеогеографических условий в плиоцен-четвертичное время. Псевдотеррасы. 

Значение изучения речных террас. 

Классификация речных долин. Морфологические типы речных долин. 

Генетические типы речных долин. Соотношение долин с тектоническими 

структурами. Асимметрия речных долин и факторы, ее обусловливающие. 

Сравнительная характеристика долин равнинных и горных рек. 

Речная и долинная сеть. Типы речной сети. Густота речной и долинной 

сети и факторы, ее определяющие. Типы эрозионного и эрозионно-

денудационного рельефа. 

Устъя рек. Эстуарии. Дельты. Аллювиальные и дельтовые равнины. 

 

Рельеф карстовых областей.  Гляциальные процессы и гляциальные 

формы рельефа 

Понятие «карст». Условия карстообразования. Гидрологический режим 

карстовых областей. Наиболее распространенные поверхностные формы 



 
 

рельефа карстовых областей. Реки и долины карстовых областей. Зонально-

климатические типы карста. Псевдокарстовые процессы и формы рельефа.  

Области нивального климата как районы интенсивной 

рельефообразующей деятельности льда и снега. Условия образования и питания 

ледников. Области современного и древнего оледенения и ледникового рельефа. 

Рельефообразующая роль горного оледенения. Определение понятий: 

"хионосфера", "снеговая граница". Типы горных ледников, мезо- и микроформы 

рельефа их поверхности. Формы рельефа, обусловленные деятельностью горных 

ледников, их морфология и гипотезы образования. Типы морен горных 

ледников. Талые воды ледников и флювиогляциальные отложения. 

Рельефообразующая роль материковых ледников. Зональность рельефа в 

областях древнего покровного оледенения. Особенности рельефообразования и 

формы рельефа областей преобладающего ледникового сноса и ледниковой 

аккумуляции. Роль активного и мертвого льда в формировании рельефа. 

Изменение ледникового рельефа в послеледниковое время. Особенности 

рельефообразования и формы рельефа перигляциальных областей. 

Научное и прикладное значение изучения рельефа ледникового 

происхождения. 

Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. 

Группировки форм рельсфа по генезису и физическим процессам: наледные 

образования и формы пучения; формы, обусловленные морозобойными 

трещинами; формы связанные с сортировкой материала. Морозное выветривание 

и альтипланация. 

Мерзлотные процессы и формы рельефа в горных странах аридной 

зоны.Термокарст. Особенности хозяйственной деятельности в областях 

распространения вечномерзлых грунтов. 

 

Рельефообразование в аридных регионах суши. Береговые морские 

процессы и формы 

Физико-географические условия рельефообразования в зоне пустынь и 

полупустынь. Типы пустынь и их распространение. Пустыни Средней Азии и 

Казахстана. Эоловые процессы и отложения. Классификация эоловых форм 

рельефа песчаных пустынь. 

Аридно-денудационные формы рельефа в пустынях. Особенности 

хозяйственной деятельности в условиях аридного климата. 

Определение понятий: «береговая линия» «подводный береговой склон».  

Важнейшие факторы рельефообразования в пределах береговой зоны. 

Продольное и поперечное перемещение наносов и обусловленные ими формы 

рельефа. Коралловые берега. Морские террасы, их типы и условия образования. 

Морфологическис типы расчленения береговой линии. Процсссы выравнивания 

берегов, Особенности рельефообразования внутриконтинентальных морей 

аридной зоны. Значение изучения береговых процессов и береговых форм 

рельефа. 

 



 
 

Антропогенные рельефообразующие процессы и формы рельефа. 

Структура и методы полевых геоморфологических исследований. 

Геоморфологическое картирование 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Рельеф как фактор типов расселения человека. Особенности хозяйственной 

деятельности человека в горах и на равнинах. Рельеф и градостроительство. 

Геоморфологический фактор в инженерной деятельности, гражданском и 

транспортном строительстве, сельском хозяйстве, транспорте. 

Геоморфологические методы при поиске полезных ископаемых. 

Геоморфология и экологические вопросы. Геоморфологический прогноз. 

Методы геоморфологических исследований и картографирование. 

Классификация геоморфологических карт. Методика составления обших и 

прикладных геоморфологических карт. Полевое геоморфологическое 

картографирование. Способы изображения геоморфологических объектов на 

картах. Геоморфологические карты Мира и территории Казахстана. 

Использование геоморфологических карт в научных и практических целях. 

Проблемы геоморфологического картографирования. 

Значение изучения рельефа в решении проблемы охраны природы и 

рационального природопользования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные понятия современной геоморфологии.  

2. Описание форм рельефа по топографическим картам и планам.  

3. Определение морфологических и морфометрических характеристик 

форм и элементов рельефа. 

4. Характеристика гидросети, флювиальных форм рельефа и склоновых 

процессов по топокартам масштаба 1:50 000 и 1:25 000.  

5. Географическое распределение активных тектонических движений и 

сейсмическое районирование территории.  

6. Географическое распределение вулканов. Связь вулканических 

процессов с переходными зонами.   

7. Выявление связи различных типов и форм рельефа с тектоническим 

строением. 

8. Основные элементы речной долины (Строение речной долины). 

Склоновые процессы.  

9. Речная сеть и речной бассейн.  

10. Составление геоморфологического профиля по топографическим, 

обзорно-топографическим картам.  

11. Геоморфологическая карта Казахстана.  

12. Легенда геоморфологической карты Казахстана.  

13. Составление профиля по геоморфологической карте Казахстана.  

14. Рельефообразование и экологические вопросы на территории 

Казахстана.  



 
 

15. Антропогенные формы рельефа и их влияние на современные 

природные процессы.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТA С ПРЕПОДAВАТЕЛЕМ 

 

1. История развития геоморфологических представлений. Концепции 

«нептунизма» и «плутонизма».  

2. Обзор работ В. Пенка, В. Девиса, К.К. Маркова, И.С. Щукина, 

Л.Кинга, И.П. Герасимова, Ю.А. Мещерякова.  

3. Морфография и морфометрия рельефа.  

4. Главные факторы рельефообразования.  

5. Сейсмоопасные районы на земном шаре, их влияние на образование 

форм рельефа.  

6. Вулканические процессы на земном шаре.  

7. Мегарельеф суши и дна Мирового океана.  

8. Мегарельеф геосинклинальных областей (переходных зон).  

9. Основные процессы выветривания.  

10. Понятие о пенепленах, педиментах, педипленах и поверхностях 

выравнивания.  

11. Речные террасы.  

12. Карстовые пещеры.  

13. Горно-ледниковые формы рельефа.  

14. Рельеф и рельефообразование песчаных пустынь.  

15. Антропгенные формы рельефа на территории Казахстана.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТA 

 

1. Понятие о генезисе рельефа.   

2. Возраст рельефа.  

3. Свойства горных пород и их роль в рельефообразовании.  

4. Рельеф и геологические структуры.  

5. Рельеф и климат.  

6. Строение вулкана.  

7. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры.  

8. Склоновые процессы.  

9. Речные бассейны территории Казахстана.  

10. Псевдокарстовые процессы и формы рельефа.  

11. Условия образования и питания ледников. Типы ледников.  

12. Рельеф областей покровных плейстоценовых оледенений.  

13. Рельефообразующие процессы на осушенном дне Аральского моря.  

14. Рельефообразующие процессы в Прикаспийской низменности.  

15. Рельефообразующие процессы в Сарыарке.  



 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Леонтьев О.К.. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Высш.шк., 

1988. 

2. Якушев А. Ф. Геология с элементами геоморфологии. М: Изд. МГУ, 

1983. 

3. Лютцау С.В., Кружалин В.И. Учебное пособие по общей 

геоморфологии. М.: Изд. МГУ, 1987.  

4. Веселова Л.К. Методические указания к лабораторным занятиям по 

геоморфологии. Алма-Ата 1989. 

5. Веселова Л.К., Калыкова Р.У. Жалпы геоморфология. Алматы: Қазақ 

университеті, 1997. 

 

Дополнителъная: 

1. Башенина Н.В. Формирование релъефа на земной поверхности. М.: 

Высш. шк. 1977.  

2. Воскресенский С.С., Леонтьев O.K., Спиридонов А.И.  

Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей. М.: Изд-во 

МГУ, 1980.  

3. Динамическая геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 1992.  

4. Жандаев М.Ж. Речные долины. Алматы, 1998.  

5.  Короновский Н.В. Общая геология. М.: Изд-во МГУ, 2002.  

6.  Леонтьев O.K. Морская геология (основы геологии и  

геоморфологии дна Мирового океана). М.: Высшая школа, 1982.  

7.  Новоточина М.В. Релъеф пустынъ. Алматы: Казгосуниверситеті, 

1997.  

8.  Проблемы теоретической геоморфологии. М.: Изд-во МГУ, 1999 

9.  Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. М.: 

Недра, 1975.  

10.  Спиридонов А. И. Основы общей методики полевых  

геоморфологических исследований и геоморфологического  картографирования. 

М.: Высшая школа, 1970.  

11.  Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1985.   

12.  Щукин И.С. Общая геоморфология: В 3-х томах. Т.1-3. М.: Изд. 

МГУ, 1960, 1964, 1974.   

 

 

  



 
 

FGK 2207 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Объем - 2 кредита 

 

Автор: 

Вилесов Е.Н. – доктор географических наук, профессор кафедры 

географии, землеустройства и кадастра 

 

Рецензенты: 
Абдиманапов Б.Ш. -  доктор географических наук, профессор Казахского 

национального педагогического университета  им.Абая 

Гальперин Р.И. -  доктор географических наук, профессор кафедры 

метеорологии и гидрологии Казахского национального  

университета имени аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическая география Казахстана – один из основных региональных 

курсов, изучающий особенности и закономерности  природных условий и 

природных комплексов нашей республики. В нем большое внимание уделяется 

изучению истории физико-географических исследований территории страны с 

древнейших времен до наших дней, тектонического строения и истории развития 

и формирования рельефа, геологии и геоморфологии, климатических условий и 

их изменений в связи с глобальным потеплением, ресурсов поверхностных вод  

(морей, рек, озёр и ледников) почвенно-растительного покрова и животного 

мира, современных экологических ситуаций и проблем охраны окружающей 

среды. При анализе пространственной дифференциации ландшафтов 

характеризуется их зональность, азональность и высотная поясность. 

Основные подходы, применяемые в физической географии Казахстана для 

установления различных эмпирических связей и получения теоретических 

выводов, – сравнительный географический (включая анализ карт), системный и 

исторический, а также математические методы. 

Растущее влияние хозяйственной деятельности на природную среду 

выдвигает перед физической географией Казахстана ряд важных 

конструктивных задач: прогнозирование изменений в результате создания 

технических сооружений, мелиорации, сведения лесов, опустынивания, 

деградации ледников и т.п. Совместно с экономической географией и другими 

науками физическая география страны призвана решать проблемы 

рационального природопользования, научного обоснования способов 

оптимизации природной среды, формирования культурных ландшафтов и т.п. 

Целью дисциплины является обучение студентов: 

− дать углубленный анализ природы территории РК,  

− изучить ландшафтные особенности отдельных регионов страны,  



 
 

− раскрыть взаимосвязи компонентов, явлений и процессов в 

природных комплексах,  

− пробудить интерес у студентов к дальнейшему самостоятельному 

изучению природных условий и ресурсов страны. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

общее землеведение, почвоведение и география почв, метеорология и 

климатология, геоморфология, геология и геохронология, гидрология, 

биогеография, ландшафтоведение 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, необходимых 

для освоения изучаемой дисциплины: физическая география СНГ, 

экономическая география РК, антропогенное ландшафтоведение.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 История физико-географического изучения природы Казахстана 

2 Геологическая история и палеогеография 

3 Особенности развития основных тектонических структур 

4 Основные черты орографии и устройства поверхности 

5 Климатические условия 

6 Характеристика основных метеорологических элементов по 

сезонам года 

7 Поверхностные воды и их ресурсы 

8 Внутриконтинентальные моря и озера, генезис их котловин 

9 Современное оледенение и многолетняя мерзлота 

10 Почвенный покров Казахстана 

11 Растительный покров Казахстана 

12 Фауна Казахстана 

13 Природные зоны и физико-географическое районирование 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изучение дисциплины учитывает квалификационную характеристику 

выпускаемых специалистов – бакалавров географии, современные достижения в 

области изучения физической географии Казахстана. 

Предлагаемый курс «Физической географии Казахстана» – результат 

многолетнего опыта преподавания автором его и смежных географических 

дисциплин в Казахском национальном университета им. аль-Фараби. В его 

основе лежат географические идеи и исследования природы страны крупными 

учёными ХХ века – Л.С. Берга, И.П. Герасимова, А.А. Григорьева, 



 
 

З.А. Сваричевской, Б.А. Федоровича, В.М. Боровского, Н.В. Павлова, 

Б.А. Быкова, В.М. Чупахина, У.У. Успанова и др. Широко использованы 

публикации казахстанских исследователей, в том числе – научные материалы 

сотрудников кафедры географии, землеустройства и кадастра. Типовая 

программа составлена  в соответствии с государственным стандартом 

специальности «география». В задачу данной дициплины входит обучение 

студентов: 

− ознакомить студентов с основными проблемами физической 

географии РК, закономерностями соотношения тепла и влаги, вопросами охраны 

природы и изучения антропогенных ландшафтов,  

− приобрести навыки в построении комплексных профилей и 

проведении математико-статистических расчетов в географии. 

Основной курс «Физическая география Казахстана» изучается студентами 

университета на третьем году обучения, когда уже прослушаны основы таких 

дисциплин как общее землеведение, геоморфология, климатология, 

почвоведение, биогеография и др., что, несомненно, создаёт необходимую базу 

для осмысленного восприятия данного синтетического курса. 

В содержании дисциплины учтены современные направления и тенденции 

в физической географии, анализируются компоненты ландшафта и их генезис в 

непрерывном развитии и взаимообусловленности, современное состояние  

природы страны. 

При характеристике отдельных физико-географических регионов акцент 

сделан на комплексный подход, выявление доминирующих составляющих 

природной среды, а также на зональную дифференциацию природных 

комплексов и их антропогенных модификаций. Формирование комплексного 

подхода при исследовании объектов физической географии устраняет 

формальное запоминание фактов, закладывает основы научного познания 

развития природной среды Республики Казахстан. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История физико-географического изучения природы Казахстана 
Первые отрывочные сведения о стране (с древних времен до первой 

четверти XVIII века). Экспедиции российских исследователей (до середины XIX 

начала ХХ века). Вклад П.П. Семенова-Тян-Шанского, Ч.Ч. Валиханова, 

Н.А.Северцова, И.В. Мушкетова, Л.С. Берга, В.В. Сапожникова, С.Е. Дмитриева 

и др. Изучение природы страны в советское время. Исследования в конце ХХ-

начале XXI века.   

 

Геологическая история и палеогеография  
Основные черты геологического строения территории. Докембрийская и 

палеозойская группа осадочных и изверженных пород. Отложения мезозоя. 

Четвертичные отложения и палеогеография неогена, неоплейстоцена и голоцена. 

Многолетняя мерзлота и современные криогенные процессы. 



 
 

 

Особенности развития основных тектонических структур 
Тектоническое районирование. Казахстанский щит. Каледониды и герциниды. 

Новейшие тектонические структуры. Рудные и нерудные полезные ископаемые.   

 

Основные черты орографии и устройства поверхности 

Современные рельефообразующие процессы. Типы рельефа. 

Геоморфологическое районирование. Рельеф платформенных равнин. Горные 

территории. Аккумулятивные равнины межгорных и предгорных впадин.  

 

Климатические условия  

Анализ основных климатообразующих факторов. Анализ уравнений 

радиационного и теплового баланса поверхности. Распределение солнечной 

радиации по территории. Циркуляционные процессы в атмосфере. Влияние 

климатических условий на дифференциацию ландшафтов.  

 

Характеристика основных метеорологических элементов по сезонам 

года  

Средние и экстремальные температуры воздуха. Характер и нормы 

выпадения атмосферных осадков.  Характерные особенности климата и 

климатическое районирование. Опасные явления погоды. Степень 

континентальности климата. Величина испаряемости. Соотношение тепла и 

влаги (коэффициент увлажнения). Проблемы антропогенной аридизации и 

глобального потепления.  

 

Поверхностные воды и их ресурсы. Особенности гидрографии 

Густота речной сети. Гидрометрические характеристики крупнейших рек 

страны. Условия формирования поверхностного стока. Типы питания рек. 

Основные черты гидрологического режима равнинных и горных рек. Селевые 

потоки. Каналы и водохранилища. Оценка водных ресурсов страны и их 

пространственно-временные изменения в условиях глобального потепления. 

Проблемы гидроэкологии.  

 

Внутриконтинентальные моря и озера, генезис их котловин  

Морфометрические характеристики крупнейших озер страны. Водно-

солевой баланс озер. Минерализация воды. Хозяйственное значение озер. 

Проблемы Каспия, Арала и Балхаша. Оценка современного состояния и прогноз 

водного и солевого режимов морей, качества вод, экосистем и биологической 

продуктивности в условиях растущего антропогенного воздействия. Типы и 

ресурсы подземных вод. Гидрохимическая зональность. Артезианские бассейны. 

Рациональное использование водных ресурсов 

 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота  



 
 

Распределение оледенения в горах юго-восточного Казахстана. 

Морфологические типы ледников. Движение ледников. Таяние ледников и их 

роль в речном стоке. Эволюция оледенения в ХХ веке. Прогноз состояния 

оледенения и изменения ледникового стока в ХХI веке.  

 

Почвенный покров Казахстана  

Действующие факторы почвообразования. Основные особенности 

распределения разных типов почв по территории. Почвенно-географическое 

районирование. Почвы равнинных территорий. Почвы горных и предгорных 

территорий. Антропогенные изменения почв. 

 

Растительный покров Казахстана  

Типы растительности и их структурно-динамические особенности. 

Ботанико-географическое районирование. Антропогенное влияние на 

растительный покров. Высотная поясность растительности. Проблема 

опустынивания.  

 

Фауна Казахстана 

Зональные и региональные особенности животного мира. Основные 

факторы формирования животного мира. Горизонтальная и вертикальная 

зональность фауны и зоогеографическое  районирование. Интразональность и 

экстразональность животного мира. Животный мир рек и водоемов. Животные – 

возбудители болезней человека.  

 

Природные зоны и физико-географическое районирование  

Высотные пояса гор. Антропогенные ландшафты. Влияние хозяйственной 

деятельности на природно-территориальные комплексы. Проблемы геоэкологии 

и охраны природы. Зоны экологических бедствий. Заповедники и национальные 

парки.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Номенклатура физико-географических названий РК. 

2. История географического изучения территории РК. Исследования 

П.П.Семенова-Тян-Шанского, Ч.Ч. Валиханова, Н.А. Северцова, И.В.Мушкетова, 

Л.С. Берга,  С.Е. Дмитриева, Н.Н. Пальгова и др.  

3.Тектоника и геология территории Казахстан. Построение 

орографической карты-схемы территории Казахстан.  

4. Построение карты полезных ископаемых на территории РК.  

5. Климатические показатели территории РК. 

6. Гидрографический узел на территории РК. 

7. Расчет внутригодового распределения стока основных рек РК с 

анализом графиков.   



 
 

8. Составление комплексных физико-географических профилей по 

регионам РК.   

9. Земельно-водные ресурсы РК. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТA С ПРЕПОДAВАТЕЛЕМ  

 

1. Роль антропогенного фактора в формировании рельефа. 

2. Климатические факторы на территории РК. 

3. Региональные проблемы в освоении пустыни. 

4. Комплексное  описание на Туранскую долину. 

5. Проблемы озера Балкаш. Пути их решения. 

6. Особенности распределения осадков по сезонам года. 

7. Нынешние ледники Казахстана. 

8. Природные регионы Казахстана. 

9. Закономерности распростронения растительного покрова. 

10. Водные склады и их значимость в сельском хозяйстве. 

11. Описание на высокие хребты Иле-Алатауа. 

12. Принципы физгеографического распределения. 

13. Физико-географическое описание  на страны и провинции на 

степных территориях. 

14. Формирование надземных и подземных сток. 

15. Геосистемы территории Казахстан. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТA 

 

1. Связь с климатом многолетних ледников на территории Казахстана, 

интенсивность их изменения. 

2. Типы и формы рельефов распространенных на территории. 

Казахстана. Интенсивность тектонических движении. 

3. Масса воздуха воздействующего на климат Казахстана и факторы 

формирования рельефа. 

4. Закономерность распространения суммарной радиации и 

радиационного баланса по территории РК. 

5. Особенности изменения коэффициента увлажнения и испарения. 

6. Распространения интро и азональных почв в степях, пустыни и 

пустынной местности. 

7. Распространение растений и изменения по широтам и продольным. 

8. Типы ландшафтных зон на территории РК. 

9. Главные особенности лесостепей. 

10. Связь органической и климатических особенностей лесостепей. 

11. Имеющиеся  виды ландшафтов и пустынных зон на территории РК. 

12. Виды пустынь  в РК. 



 
 

13. Особенности высотных ландшафтов на горных местностях. 

14. Особенности высотного пояса Сауыр-Тарбагатая. 

15. Особенности орографических морфостроении на Казахских 

мелкосопочниках и степях вдоль Иртыша. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Физическая география Казахстана. Под ред. А.А. Науменко. Алматы, 

КазНУ, 2009. 

2. Физическая география Казахстана. Под ред. К.М. Джаналиева. Алматы, 

КазГУ, 1998. 

3. Физическая география Республики Казахстан. Астана, «Аркас», 2010. 

4. Республика Казахстан. Природные условия и ресурсы. Алматы, 2006. 

5. Национальный атлас Республики Казахстан. Алматы, 2006. 

6. Чигаркин А.В. Региональная геоэкология Казахстана. Учебное пособие 

–  Алматы: Қазақ университетi, 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Казахстан. Под ред. И.П. Герасимова, М.,1969. 

2. Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. "Мектеп", Алма-Ата, 

1968.  

3. Бейсенова А.С. Исторические основы географических исследований 

Казахстана. Алматы, 2001. 

4. Горбунов А.П. Природа Казахстана: история познания. Алматы, 2011. 

5. Абдулин А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана. «Гылым», 

Алма-Ата, 1994. 

6. Рельеф Казахстана. Ч.1 и 2. Алма-Ата, Гылым, 1991.  

7. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.А. Физическая география СССР. Часть 2. 

М., «Просвещение», 1989. 

8. Гвоздецкий Н.А., Николаев В.А. Казахстан. М., «Мысль», 1971. 

9. Климат Казахстана. Под ред. А.С.Утешева. Л., 1959. 

10. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. М, РАН, 1997.  

11. Вилесов Е.Н., Уваров В.Н. Эволюция современного оледенения  

Заилийского Алатау в ХХ веке. Алматы, КазГУ, 2001.  

12. Веселов В.В., Сыдыков Ж.С. Гидрогеология Казахстана. Алматы, 2004. 

13. Вилесов Е.Е., Морозова В.И., Северский И.В. Оледенение 

Джунгарского (Жетысу) Алатау: прошлое, настоящее, будущее. Алматы, 2013. 

14. Фаизов К.Ш. и др. Почвы Республики Казахстан. Алматы, Гылым, 

2001. 

15. Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А. Животный мир Казахстана. Алматы, 

Гылым,2003. 

16. Гельдыева Г.В, Веселова Л.К. Ландшафты Казахстана. «Гылым», Алма-

Ата, 1992. 



 
 

17. Казахстан. Из серии "Советский Союз". М., 1970. 

18. Вилесов Е.Н., Науменко А.А. Географы ХХ века на казахстанской 

орбите. Алматы, КазНУ, 1997. 

19. Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана. Алма-Ата, Наука, 

1970. 

20. Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана. Географические аспекты 
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Автор: 

Нюсупова Г.Н.  -  доктор географических наук, профессор кафедры 
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Рецензенты: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Экономическая и социальная география Республики 

Казахстан» – базовая дисциплина, изучаемая в соответствии с типовым 

учебным планом по специальности 5В060900 – «География». 

Курс рассматривает особенности территориального развития 

Республики  Казахстан, роль и  место Казахстана в современном мире; 

экономико-географическое положение республики; природные условия и 

ресурсы; динамику численности городского и сельского населения, 

этнический состав населения и трудовые ресурсы; отраслевой состав 

хозяйства и их характеристики; экономические связи со странами мира; 

интеграционные процессы; принципы экономико-географического 

районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные 

характеристики; экономико-географическую терминологию и номенклатуру; 

экологические проблемы республики и туристско-рекреационные ресурсы. 

В ходе изучения дисциплины студент должен иметь представление о: 

-  природных компонентах и природно-территориальных комплексах 

Республики Казахстан; 

- экономико-географических районах Республики Казахстан и их 

специализации; 

- экологической ситуации и проблемах Республики Казахстан; 

- основах промышленного производства и факторах размещения хозяйства 

Республики Казахстан; 

- динамике населения Республики Казахстан;   

- основных проблемах и   приоритетных направлениях развития экономики 

Республики Казахстан. 

Знать: 

- знать методы социально-географических и экономико-географических 



 
 

исследований; 

- составлять результаты работы, оформлять таблицы, графики, диаграммы, 

профили на основе полученных экономико-географических и статистических 

методов. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Общее землеведение, Почвоведение, Основы метеорологии, Геоморфология, 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию, Основы 

экономики, Экология и устойчивое развитие, География населения с основами 

демографии. 

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 

Географические основы управления природопользованием, География 

транспорта и коммуникаций,  География агропромышленного комплекса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1. Географическое положение, территория и границы Республики 

Казахстан  

2. Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

3. Население и трудовые ресурсы Республики Казахстан 

4. Хозяйство Казахстана: структура, территориальные особенности 

5. Промышленность: особенности структуры и территориальной 

организации  

6. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 

7. Инвестиции и  строительство  

8. Транспорт  

9. Сфера обслуживания населения 

10. Рекреационные ресурсы  

11. Внешние экономические связи 

12. Экономические районы Казахстана 

13. Географические основы государственной региональной политики 

14. Казахстан в географическом  разделении труда 

15. Интеграция Казахстана в мировое сообщество 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам комплексное 

представление об основных закономерностях и специфике территориальной 



 
 

организации населения и хозяйства РК и ее районов с выделением основных 

проблем в условиях социально-экономического развития в современный период. 

Ознакомить с основными политико-географическими,  экономико-

географическими и демографическими понятиями  и закономерностями на 

территории Казахстана. Изучение  данного курса способствует выработке у 

студентов  не только географического, но и экологического, экономического и 

геополитического мышления. 

Задачи изучения дисциплины. Студент должен знать: 

- особенности развития экономики Казахстана в современный период;  

- место Казахстана в СНГ и мире;  

- экономико-географическое положение республики;  

- природные условия и ресурсы;  

- население и трудовые ресурсы;  

- отраслевой состав хозяйства и их характеристики;  

- экономические связи со странами мира; интеграционные процессы; 

принципы экономико-географического районирования;  

- экономико-географические районы (регионы) и их основные 

характеристики;  

- экологические проблемы республики. 

Объект изучения и система методов дисциплины «Экономическая и 

социальная география Республики Казахстан». Объектом изучения данной 

дисциплины являются географическая среда Казахстана, территориальная 

организация населения, структура и территориальная организация отраслей 

хозяйства и межотраслевых комплексов Республики Казахстан. Для 

установления различных эмпирических связей и получения теоретических 

выводов используется сравнительный географический метод (включая анализ 

карт) системный и исторический, а также математический и статистические 

методы. Это традиционные и универсальные географические методы, 

позволяющие выявить своеобразие каждой территории (страны, региона), их 

специфику, отличие от других подобных территорий или сходство с ними. 

Сравнение территорий между собой служит основанием для их группировок, 

классификаций, типизаций и других обобщающих выводов. Сравнения могут 

проводиться на основе анализа карт, статистики, материалов наблюдений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Географическое положение, территория и границы Республики 

Казахстан 

Главные черты географического положения Республики Казахстан и ее 

влияние на хозяйственную деятельность населения. Административно-

территориальное деление республики.  

 

Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

Природно-хозяйственные районы Республики Казахстан.  

 



 
 

Земельные ресурсы. Характеристика земельного фонда РК. Земельные 

преобразования, происходящие в Республике Казахстан в последние годы. 

Минерально-сырьевые ресурсы. Характеристика минерально-сырьевой 

базы и обеспеченности основными видами ресурсов. Стратегическое 

минеральное сырье. 

Водные ресурсы. Общая характеристика водных ресурсов Республики 

Казахстан. Забор и использование водных ресурсов и сточных вод. Качество 

природных вод в РК.   

Рекреационные ресурсы. Природные комплексы и их компоненты.  

 

Население и трудовые ресурсы Республики Казахстан 

Демографический потенциал, основные территориальные различия в 

структуре населения, процессах урбанизации и расселении. 

Численность населения, и темпы ее изменения. Демографические и 

социально-экономические факторы снижения численности населения и 

рождаемости.  

Население. Национальный состав и конфессиональная структура народов, 

населяющих РК. Этнический состав населения Республики Казахстан.  

География рынка труда и занятости населения. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Современная демографическая политика в 

Республике Казахстан. 

 

Хозяйство Казахстана: структура, территориальные особенности 

Отраслевая структура промышленности современного Казахстана. 

Особенности территориалной организации добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Основные факторы и условия размещения производства. 

Традиционные подходы рационального размещения производства по республике 

и ее районам, обеспечение комплексного развития отдельных территорий, на 

основе их рациональной специализации, совершенствование систем расселения, 

охраны природы и улучшения окружающей среды. 

 

Промышленность: особенности структуры и территориальной 

организации  

География отраслей ТЭК (топливно-энергетического комплекса). 

Основные районы развития нефтяной, газовой, угольной промышленности. 

География энергетики: тепловые и гидравлические электростанции. Атомная 

энергетика, перспективы ее развития в Республике Казахстан. 

География черной металлургии: производители, проблемы обеспечения 

сырьем и топливом, условия выхода на внешние  рынки сбыта. Основные 

центры цветной металлургии, особенности их сырьевой базы.  

География химической промышленности. Особенности сырьевой базы. 

Отраслевая и территориальная структура отрасли  Промышленные центры 

отрасли в Республике Казахстан.  

География отраслей машиностроения. Центры машиностроения.  

 



 
 

География  пищевой и легкой промышленности. Проблемы обеспечения 

сырьем в условиях рыночных отношений. 

 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 

Структура агропромышленного сектора экономики. Факторы и за-

кономерности территориальной организации сельского хозяйства в Республике 

Казахстан. Экономико-географическая оценка земель.  

Растениеводство. Обусловленность размещения культурных растений 

природными и социально-культурными факторами.  

Животноводство. Особенности размещения отраслей животноводства и их 

сочетаний.  

Сельскохозяйственное районирование территории страны. Типы 

сельскохозяйственных районов. 

 

Инвестиции и строительство 

Инвестиционная привлекательность Казахстана и его регионов. 

Инвестиции в жилищное строительство. Инвестиции в основной капитал по 

видам затрат, инвестиции в сельскую местность, в обрабатывающую и 

добывающую промышленность, в производство продуктов питания и.т.д.   

 

Транспорт  

Транспортная система Республики Казахстан: структура, основные 

показателя, динамика развития. Функции и роль отдельных видов транспорта в 

транспортной системе Республики Казахстан. Проблемы развития транспортной 

системы страны.   

Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе Республики 

Казахстан. Основные железнодорожные магистрали и главные 

железнодорожные узлы. География массовых видов грузов, основные 

направления пассажирских перевозок.   

География морского транспорта. Его роль в обслуживании 

внешнеэкономических связей. География внутреннего водного транспорта.  

География автомобильного транспорта, Автомобильный транспорт как 

основной внутрирайонный вид транспорта РК. Важнейшие автомагистрали и 

развитие дорожной сети в рамках проекта трансазиатских и трансевропейских 

коридоров. 

География трубопроводного транспорта. Роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе Республики Казахстан и стран СНГ. 

Реализация проектов развития трубопроводной системы по направлениям 

экспорта нефти и газа. 

География воздушного транспорта. Дробление рынка авиа перевозчиков. 

Крупнейшие авиа узлы РК и проблемы их модернизации. 

 

Сфера обслуживания населения 



 
 

Размещение и территориальная организация различных видов культурного 

и социально-бытового обслуживания населения Казахстана. Здравоохранение, 

воспитание и обучение, работа зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений, услуги по связи, география курортного хозяйства и туризма.    

 

Рекреационные ресурсы 

Распределение рекреационных ресурсов по территории Казахстана. 

Рекреационное хозяйство республики. Развитие внутриреспубликанского и 

международного туризма. Потенциал развития туристско-рекреационной 

деятельности в Казахстане. Обзор количественного и качественного состояния 

туристской инфраструктуры. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

развитие туристско-рекреационной деятельности и возможности по их 

преодолению.  

 

Внешние экономические связи 

Современная роль РК в международном разделении труда.  

Товарная структура экспорта казахстанской  продукции на мировой рынок  

и на рынок СНГ. Сырьевая ориентация экспорта.   

Территории, формирующие экспортные потоки и принимающие 

импортные товары. Включенность регионов РК в глобальную экономику.  

Объемы иностранных инвестиций по регионам РК. Новые формы 

внешнеэкономической деятельности.   

 

Экономические районы Казахстана 

Экономико-географическая характеристика районов Республики 

Казахстан: Западно-Казахстанский экономический район, Северо-Казахстанский 

экономический район, Центрально-Казахстанский экономический район, Южно-

Казахстанский экономический район, Восточно-Казахстанский экономический 

район.  

При изучении каждого экономического района рассматриваются 

следующие основные вопросы: 

 особенности ЭГП и природных условий; 

 экономико-географическая оценка природно-ресурсного потенциала 

и его роль в развитии производительных сил района; 

 развитие сельского хозяйства; 

 этапы заселения территории, народы, проживающие на территории 

района, Культурно-историческое наследие; 

 внутри республиканские и внешнеэкономические связи района; 

 транспорт и дорожная сеть; 

 экологические проблемы района.  

 

Географические основы государственной региональной политики 

Основные направления региональной политики Республики Казахстан. 

Управление экономическим, социальным и политическим развитием страны в 



 
 

пространственном и региональном аспекте. Подъем экономики отсталых 

районов и освоение новых районов и ресурсов; решение национально-

экономических вопросов; решение проблем урбанизации и рациональное 

размещение новых промышленных проектов.   

 

Казахстан в географическом  разделении труда 

Формирование экономических районов в рамках единого хозяйственного 

комплекса страны, как результат географического разделения труда. Влияние 

конъюнктуры мирового рынка в части традиционных товаров казахстанского 

экспорта на специализацию регионов республики и на уровень развития 

добывающих и обрабатывающих отраслей Казахстана.  

 

Интеграция Казахстана в мировое сообщество 

Место Казахстана в системе мировых экономических процессов. Анализ 

достигнутых экономических показателей, преимущества и пути развития 

экономики Казахстана, региональные интеграционные процессы, а также пути 

интеграции в мировую экономику и научное пространство для дальнейшего 

устойчивого роста экономики Казахстана. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Казахстан на карте мира. 

2.  Земельно-водные ресурсы Казахстана. 

3.  Население Казахстана. 

4. Минерально-сырьевые ресурсы Казахстана. 

5.  Топливно-энергетический комплекс Казахстана. 

6. Металлургический комплекс Казахстана. 

7. Машиностроительный комплекс Казахстана. 

8. Экономическое районирование. 

9. Агропромышленный комплекс Северного Казахстана. 

10. Промышленный комплекс Центрального Казахстана. 

11. Сравнительная характеристика специализации и особенности 

размещение цветной металлургии Центрального, Восточного и Южного 

Казахстана. 

12.  Топливно-энергетический комплекс Западного Казахстана. 

13. География орошаемого земледелия Южного Казахстана. 

14. Территориально-производственный комплекс Восточного Казахстана. 

15. Проблемы развития регионов Республики Казахстан. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДОВАТЕЛЕМ 

 

1. Геополитическое положение Республики Казахстан. 

2. Внешняя экономическая политика. Проблемы и перспективы. 



 
 

3. Атомная промышленность Казахстана: особенности развития и 

проблемы. 

4. Внешнеэкономические связи Казахстана со странами СНГ и мира. 

5. Население Казахстана: урбанизационные процессы. Сельские и 

городские поселения. 

6. Казахстан в системе всемирной интеграции. 

7. Место Казахстана в мире по показателю человеческого развития. 

8. Роль и место транспортной системы в экономике Казахстана и 

соседних государств. Транзитное положение. 

9. Значение и место химической и лесной промышленности в 

экономике Казахстана. 

10. Структура АПК. Развитие отраслей сельского хозяйства. Проблемы и 

перспективы. 

11. Нефтегазовая промышленность Казахстана и ее минерально-

сырьевая база. 

12. Водные ресурсы Казахстана, их оценка и хозяйственное 

использование. 

13. Анализ внутренних и внешних экономических связей РК. 

14. Условия и факторы развития хозяйства Казахстана. 

15. Особенности рекреационной деятельности на территории 

Республики Казахстан. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

1. Экономические связи Республики Казахстан со странами дальнего и 

ближнего зарубежья. 

2. Геополитические связи Республики Казахстан со странами дальнего 

и ближнего зарубежья. 

3. Рынок труда и занятость населения Казахстана. 

4. Проблемы расселения населения и социальная политика РК. 

5. Нефтяная и газовая промышленность: прошлое, настоящее и 

будущее. 

6. Особенности развития электроэнергетики Республики Казахстан. 

7. История формирования металлургического комплекса РК. 

8. Динамика импорта и экспорта продуктов химической 

промышленности. 

9. Динамика импорта и экспорта продуктов черной металлургии. 

10. Динамика импорта и экспорта продуктов цветной металлургии. 

11. Особенности регионального развития легкой и пищевой 

промышленности Казахстана. 

12. Государственные программы по развитию животноводства РК. 

13. Государственные программы по развитию сельского хозяйства РК. 

14. Новые транспортные пути Казахстана. 



 
 

15. Перспективы развития международного и внутреннего туризма в РК. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

«Физическая география материков и океанов» – один из основных курсов, 

изучающий особенности и закономерности  природных условий Земли и 

рассматривающий вопросы целостности  природы и факторы ее 

дифференциации. Основные подходы, применяемые в физической географии 

материков для установления различных эмпирических связей и получения 

теоретических выводов – сравнительный географический (включая анализ карт), 

системный и исторический, а также математические методы. Общие обзоры 

природы даются для северных и южных материков, а также для территории 

стран СНГ и Балтии.  

Каждый материк – это одна из наиболее стабильных частей Земли с четко 

выраженными чертами географической индивидуальности. Дисциплина несет в 

себе понимание особенностей природы конкретных территорий и происходящих 

в их пределах процессов и явлений. Поэтому предложена следующая структура 

изложения материала: общий обзор материка, а на его основе – районирование и 

характеристика регионов.  

Студенты должны знать: историю возникновения и развития географии, 

основные понятия и категории науки, всю систему географических наук и месте 

в ней физическую географию и ландшафтоведение. Научные методы учета 

природных ресурсов при решении народнохозяйственных задач в их глобальном 

и территориальном аспекте, о влиянии различий в природной среде на различия 



 
 

в производственном направлении хозяйства от места к месту в рамках 

определенной общественной формации. 

Студенты должны уметь: безошибочно ориентироваться в географической 

номенклатуре материков, работать с контурными и специальными картами, 

составлять схемы физико-географического районирования, анализировать 

влияние физико-географических факторов на формирование природной  среды  

материка, составлять общую и региональную физико-географическую   

характеристику  по литературным и картографическим источникам, давать 

сравнительный анализ различных  материков, стран, регионов. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины:  

Общее землеведение, Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование, Метеорология и  климатология, Общая гидрология, География 

почв с основами почвоведения, Геоморфология, Геология и др.  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной:  

Физическая география СНГ, Физическая география РК, Антропогенное 

ландшафтоведение, Курсовые и выпускные работы. 

Курс «Физическая география материков и океанов» является одним из 

важнейших звеньев в системе подготовки специалистов-географов, поэтому в 

нем уделяется большое внимание  различным аспектам взаимодействия человека 

и природной среды.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 Основные черты развития геосферы и планетарная 

дифференциация ее ландшафтов 

2 Планетарная модель географической зональности на материках 

3 Евразия. Общий обзор 

4 Европа. Общий обзор 

5 Региональный обзор 

6 Восточно-Европейская (Русская) равнина 

7 Карелия и Кольский полуостров 

8 Кавказ 

9 Урал 

10 Азия. Общий обзор 

11 Региональный обзор. Физико-географическое районирование 

12 Средняя Азия. Общая характеристика 

13 Основные единицы физико-географического районирования 

14 Западно-Сибирская равнина. Общая характеристика 

15 Средняя Сибирь. Общая характеристика 

16 Дальний Восток. Общие черты природы 

17 Северная Америка. Общий обзор 
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18 Региональный обзор. Физико-географическое районирование 

19 Южная Америка. Общий обзор 

20 Региональный обзор 

21 Африка. Общий обзор 

22 Региональный обзор 

23 Австралия 

24 Океания. Общий обзор 

25 Антарктида. Общий обзор 

26 Физическая география океанов 

27 Тихий океан 

28 Индийский океан 

29 Атлантический океан 

30 Северный ледовитый океан 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: 

- познание общих планетарных и региональных закономерностей 

формирования, функционирования, пространственной дифференциации и 

хозяйственного использования природных геосистем крупного 

таксономического ранга; 

- экстенсивное использование природной среды, виды и методы 

эксплуатации природных ресурсов дают представление об антропогенной 

измененности  и антропогенных модификациях ландшафтов земного шара. 

Задачи изучения дисциплины:  

- умения определять приоритетные ландшафтообразующие факторы, 

предопределяющие разнообразие природы материков; 

- рациональное использование природных ресурсов, региональные 

задачи по борьбе с неблагоприятными последствиями эксплуатации природы.  

Физическая география материков и океанов - наука о географической 

оболочке - геосфере Земли: ее составе, структуре, особенностях формирования и 

развития, пространственной дифференциации. Физическая география 

разделяется на общую и региональную. Первая - наука о географической 

оболочке в целом, об общих законах ее формирования и развития. Региональная 

география изучает конкретные территории, особенности их природы, 

естественных ресурсов, процессов развития и тенденции формирования.  

Приводятся краткие ответы об истории палеогеографического развития 

материка, о геотектурах и основных морфоструктурах, климате, внутренних 

водах, географических поясах и природных зонах, почвенно-растительном 

покрове каждого материка. Дается региональная физико-географическая 

характеристика подконтинентов, стран и областей. Приводятся некоторые 

сведения о Мировом океане. 



 
 

Объект изучения и система методов дисциплины «Физическая география 

материков и океанов» являются природные территориальные комплексы 

(ландшафты) Земли (ПТК), планетарные закономерности и морфоструктурные 

особенности их возникновения, развития и изменения под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

Методами изучения данной дисциплины являются: системно-структурный 

подход, картографический и статистический и сопоставительный анализ, 

физико-математическое моделирование и другие. Физическая география широко 

использует фактическую информацию, но имеет и свои методы исследований. 

Особенно важны из них пространственный и исторический, которые 

применяются одновременно. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные черты развития геосферы и планетарная дифференциация 

ее ландшафтов 
Понятие о геосфере. Представление о развитии земной поверхности. 

Распределение солнечной энергии и климатические пояса. Гидротермические 

условия и продуктивность биомассы. Географические пояса. Географические 

пояса в океане. 

 

Планетарная модель географической зональности на материках 
Вертикальная зональность. Полярная асимметрия и ритмика в развитии 

геосферы. Динамика географической зональности Освоение человеком земной 

поверхности и изменение природных ландшафтов. Антропогенная модификация 

природных ландшафтов. Глобальные проблемы ландшафтной дифференциации. 

 

Евразия. Общий обзор 
История формирования территории, полезные ископаемые и рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность и почвы. Географические пояса и 

зоны.  

 

Европа. Общий обзор 

История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны. Использование земельных ресурсов.  

 

Региональный обзор 
Исландия. Фенноскандия. Среднеевропейская равнина.  Герцинская 

Европа и Британские острова. Альпийская Европа. Европейское Средиземье. 

 

Восточно-Европейская (Русская) равнина 



 
 

Рельеф и геологическое строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и 

животный мир. Природные зоны и провинции. Природные ресурсы. 

Антропогенные изменения природы. Кольский полуостров и Карелия.  

 

Карелия и Кольский полуостров 
Рельеф и геологическое строение. Основные черты орографии и их связь с 

тектоникой. Новейшие тектонические движения и их роль в формировании 

рельефа. Важнейшие события четвертичного периода и их отражение в рельефе. 

Климат. Факторы формирования климата. Характеристика основных сезонов 

года. Внутренние воды. Реки. Озера. Водохранилища и пруды. Подземные воды. 

Современное оледенение.  Почвы, растительность и животный мир.  

 

Кавказ 

Рельеф и геологическое строение. Основные черты орографии и их связь с 

тектоникой. Новейшие тектонические движения и их роль в формировании 

рельефа. Важнейшие события четвертичного периода и их отражение в рельефе. 

Климат. Факторы формирования климата. Характеристика основных сезонов 

года. Внутренние воды. Реки. Озера. Подземные воды. Современное оледенение.  

Почвы, растительность и животный мир.  

 

Урал 
Рельеф и геологическое строение. Основные черты орографии и их связь с 

тектоникой. Новейшие тектонические движения и их роль в формировании 

рельефа. Важнейшие события четвертичного периода и их отражение в рельефе. 

Климат. Факторы формирования климата. Характеристика основных сезонов 

года. Внутренние воды. Реки. Озера. Водохранилища и пруды. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя (вечная) мерзлота. Современное оледенение.  

Почвы, растительность и животный мир.  

 

Азия. Общий обзор 
История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны.  

 

Региональный обзор. Физико-географическое районирование 
Восточная Азия. Северо-Восточный Китай и полуостров Корея. 

Восточный Китай. Японские острова. Центральная Азия. Тибетское нагорье. 

Псреднеазиатские нагорья. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Юго-Восточная 

Азия. 

 

Средняя Азия. Общая характеристика 
Общие особенности природы. Общие черты устройства поверхности в 

связи с тектоническим строением. История развития территории. Климат. Воды. 

Почвы. Растительность. Животный мир.  
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Основные единицы физико-географического районирования 
Лёссовые и глинистые пустыни. Глинистые полынные пустыни. Песчаные 

псаммофитные пустыни южной зоны. Песчаные псаммофитные пустыни 

северной зоны. Каменистые гипсофитные пустыни южной зоны. Каменистые 

гипсофитные пустыни северной зоны. Солончаковые галофитные пустыни. 

Такыры. Тугайные ландшафты. Культурные ландшафты оазисов. Балханы и 

Копетдаг. Горы юго-востока и востока Средней Азии. Тянь-Шань. Памиро-Алай. 

 

Западно-Сибирская равнина. Общая характеристика 
Ландшафтные зоны и провинции Западно-Сибирской равнины. Тундровая 

зона. Лесотундровая зона. Лесоболотная зона. Лесостепная зона. Степная зона. 

 

Средняя Сибирь. Общая характеристика 
Ландшафтные провинции Средней Сибири. Северные провинции. 

Таежные провинции. Горы Южной Сибири. Общая характеристика. 

Ландшафтные области гор Южной Сибири. Алтайская область. Кузнецко-

Салаирская область. Саянская область. Тувинская область. Прибайкальская 

область. Забайкальская область. Байкальско-Становая область. Северо-

Восточная Сибирь. Общая характеристика. Ландшафтные области и провинции 

Северо-Восточной Сибири. Равнины Северо-Восточной Сибири. Горы Северо-

Восточной Сибирь. 

 

Дальний Восток. Общие черты природы 
Разделение Дальнего Востока на физико-географические страны. Амуро-

Сахалинская страна (южные области Дальнего Востока). Ландшафтные области 

Амуро-Сахалинской страны. Верхнезейская область. Зейско-Буреинская область. 

Буреинская область. Нижнеамурская область. Приморье. Сахалин. Северо-

Притихоокеанская страна (северные области Дальнего Востока). Ландшафтные 

области Северо-Притихоокеанской страны. Чукотская область. Анадырско-

Пенжинская область. Корякская область. Охотская область. Камчатка. 

Курильские острова. 

 

Северная Америка. Общий обзор 
История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны.  

 

Региональный обзор. Физико-географическое районирование 

Внекордильерский Восток. Гренландия. Канадский Арктический 

архипелаг. Лаврентийская возвышенность и прилегающие низменности. 

Центральные равнины. Великие равнины. Аппалачские горы. Береговые 

(Примексиканская и Приатлантическая) низменности. Кордильерский Запад. 
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Кольдильеры Аляски. Канадские Кордильеры. Южные Кордильеры. 

Мексиканское нагорье. Центральная Америка и Вест-Индия. 

 

Южная Америка. Общий обзор 
История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны. 

 

Региональный обзор 
Внеандийский Восток. Льянос Ориноко. Гвианское плоскогорье и 

низменность. Амазония. Бразильское плоскогорье. Внутренние равнины. 

Прекордильеры и Пампинские сьерры. Патагония. Анды. Северные Анды. 

Центральные Анды. Субтропические (Чилийско-Аргентинские) Анды. 

Патагонские Анды.  

 

Африка. Общий обзор 
История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны. 

 

Региональный обзор 
Низкая Африка. Атласские горы. Сахара. Судано-Верхнегвинейская 

природная страна. Впадина Конго и ее краевые поднятия. Высокая Африка. 

Эфиопско-Сомалийская природная страна. Восточная Африка. Южная Африка.  

 

Австралия. Общий обзор 

История формирования территории и полезные ископаемые. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность, почвы, животный мир. 

Географические пояса и зоны. Региональный обзор. Западно-Австралийское 

плоскогорье. Центральная низменность. Восточно-Австралийские горы.  

 

Океания. Общий обзор 
Меланезия. Новая Зеландия. Микронезия. Полинезия. 

 

Антарктида. Общий обзор 
Гляциоморфология Антарктиды. Геологическое строение и рельеф 

коренного ложа. Климат. Органический мир. Географическая зональность.  

Региональный обзор Антарктиды. 

 

Физическая география океанов 
Общая характеристика физико-географических условий Мирового океана. 

Геологическое строение и рельеф дна Мирового океана. Воды Мирового океана. 

Жизнь в Мировом океане. Донные отложения Мирового океана.  

 



 
 

Тихий океан 

Важнейшие черты геологического строение и рельеф дна океана. Климат и 

воды океана. Жизнь в Атлантическом океане. Физико-географическое 

районирование океана.  

 

 

Индийский океан 

Геологическое строение и рельеф дна океана. Климат и воды океана. 

Жизнь в Атлантическом океане. Физико-географическое районирование океана. 

 

Атлантический океан 
Геологическое строение и рельеф дна океана. Климат и воды океана. 

Жизнь в Атлантическом океане. Физико-географическое районирование океана. 

 

Северный ледовитый океан 
Геологическое строение и рельеф дна. Климат и воды. Жизнь в Северном 

Ледовитом океане. Физико-географическое районирование океана.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общая характеристика материка Евразии, факторы ее формирования 

и дифференциации. 

2. Физико–географическое районирование Евразии. Основные 

морфоструктурные единицы ФГС, ФГО их характеристика.  

3. Номенклатура Евразии. 

4. Общая характеристика материка Северной и Южной Америки, 

факторы ее формирования и дифференциации. 

5. Физико–географическое районирование Северной и Южной 

Америки. Основные морфоструктурные единицы ФГС, ФГО их характеристика.  

6. Номенклатура Северной и Южной Америки. 

7. Общая характеристика материка Африки, факторы ее формирования 

и дифференциации. 

8. Физико–географическое районирование Африки. Основные 

морфоструктурные единицы ФГС, ФГО их характеристика.  

9. Номенклатура Африки.  

10. Общая характеристика материка Австралии, факторы ее 

формирования и дифференциации. 

11. Физико–географическое районирование Австралии. Основные 

морфоструктурные единицы ФГС, ФГО их характеристика.  

12. Номенклатура Австралии. 

13. Общая характеристика материка Антарктиды, факторы ее 

формирования и дифференциации. 

14. Физико–географическая характеристика Атлантического, Тихого, 

Индийского и Северо–Ледовитого океанов. 



 
 

7. Основные черты рельефа и геологическое строение дна Мирового 

океана. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. История  формирования  материков и их  палеогеографические 

особенности. 

2. Расчет степени континентальности климата  Евразии. Составление   

соответствующей карты и ее анализ. 

3. Типы климатов  материков. 

4. Факторы формирования климата Евразии. Атмосферная циркуляция 

по сезонам года. 

5. Выявление основных типов растительности материков и 

закономерностей их территориального распределения в зависимости от климата 

и рельефа материка. 

6. Физико-географическое районирование. Полезные ископаемые. 

7. Выявление основных закономерностей географического 

распространения почвенного покрова материков в связи с факторами 

почвообразования. 

8. Основные геологические структуры и горные системы. 

9. Определить, с изолиниями каких климатических показателей 

(радиационного баланса, температур, годового количества осадков, 

коэффициента увлажнения) совпадают границы поясов и зон. 

10. Внутренние воды  Евразии. Основные речные системы и типы 

водного режима рек. Генетические типы озёр. 

11. Общие особенности орографического строения, причины 

ландшафтной дифференциации, общие закономерности высотной поясности, 

внутренних, восточных и западных склонов горных систем. 

12. Представление о развитии земной поверхности. 

13. Геологическое строение и рельеф дна океана. 

14. Физико-географическое районирование  Мирового океана. 

15. Биогеографические области Мирового  океана. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Европы (по выбору) и его анализ. 

2. Изучение географической номенклатуры Европы. 

3. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Азии (по выбору) и его анализ. 

4. Изучение географической номенклатуры Азии. 



 
 

5. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Северной Америки (по выбору) и его анализ. 

6. Изучение географической номенклатуры Северной Америки. 

7. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Южной Америки (по выбору) и его анализ. 

8. Изучение географической номенклатуры Южной Америки. 

9. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Австралии (по выбору) и его анализ. 

10. Изучение географической номенклатуры Австралии. 

11. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Антарктиды и Океании (по выбору) и его анализ. 

12. Изучение географической номенклатуры Антарктиды и Океании. 

13. Построение комплексного физико-географического профиля любого 

из регионов Мирового Океана (по выбору) и его анализ. 

14. Изучение географической номенклатуры Мирового Океана. 

15. Общая  характеристика  географических  зон. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экономическая, социальная и политическая география мира – 

общественная географическая дисциплина, которая исследует закономерности 

развития и размещения населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных 

регионах  и странах. Затрагивая вопросы международных отношений, 

глобальных проблем человечества и взаимодействия общества и природы, она 

помогает лучше понять современный этап мирового развития, охарактеризовать 

и понять место и роль стран СНГ и Республики Казахстан в экономике и 

политике мира. 

Цель преподавания курса: для экономической, социальной и политической 

географии мира главным научным направлением, имеющим практическое 

значение, было и остается комплексное изучение проблем рациональной 

территориальной организации производительных сил общества на основе 

экономического районирования. Рассматриваются вопросы региональной 

экономической и социальной политики стран мира; рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

интеграционных процессов, формирующих территориально-хозяйственные 

комплексы разных типов и масштабов, а также мирохозяйственные связи стран 

мира. 

Задачи изучения дисциплины – студент должен иметь представление об 

отраслевой и пространственной структуре мирового хозяйства, особенностях и 

тенденциях его развития в отдельных странах и регионах мира.В результате 

изучения дисциплины студент должен знать: сущность понятия «мировое 

хозяйство», его различные трактовки и теории, объясняющие его 

происхождение; географические закономерности развития и размещения 

территориальных организации социально-экономических систем; общую 



 
 

характеристику ведущих отраслей мирового хозяйства; современную типологию 

стран мира, а также политическую карту мира; глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. 

Студент должен уметь:  

 показать роль международного разделения труда в формировании 

региональной структуры мирового хозяйства, а также его влияния на социально-

экономическое развитие стран мира;  

 анализировать географические закономерности развития 

территориальных социально-экономических систем;  

 выявлять современные демографические, этнические и 

геополитические проблемы;  

 анализировать географическую специфику локальных, региональных 

и глобальных проблем современности. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Введение в экономическую и социальную географию, Технико-экономические 

основы производства, Методы экономико-географических исследовании. 

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной 

дисциплиной:  Земельный кадастр, Экономико-географическая оценка 

природных ресурсов, Экономическая и социальная география Республики 

Казахстан.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 

Мировое хозяйство: определение, основные понятия и 

терминология.Теории возникновения и развития мирового 

хозяйства. Общая характеристика природных ресурсов мира 

2 
География отраслей мирового хозяйства. География мировой 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс 

3 
Цветная и черная металлургия мира. География производства и 

использования черных и цветных металлов. 

4 
Машиностроение мира. География современных отраслей 

машиностроения. 

5 
Химическая промышленность мира. Особенности отраслей и 

сырьевой базы. 

6 
Легкая промышленность мира. География отраслей легкой и 

пищевой промышленности. 

7 
География мирового сельскохозяйственного производства. 

Мировой агропромышленный комплекс (МАПК) 

8 География транспорта и коммуникаций мира.  

9 Развитые страны. США, Япония. 

10 Развитые страны  Западной Европы. 

11 Страны восточной Европы. 

12 Переселенческие страны. Канада, Автралия, ЮАР. 



 
 

13 Развивающиеся страны Зарубежной Азии. 

14 Страны Латинской Америки. 

15 Страны Африки,  Австралии и океании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов 

основ социально-экономико-географических знаний, умений и навыков, 

необходимых для углубленного изучения всех остальных дисциплин социально-

экономическо-географического цикла, а также практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: освоение базового понятийно-

терминологического аппарата, методологии и методики исследований 

социально-экономической географии; познание важнейших экономических, 

политических и социальных процессов, проблем взаимодействия природы и 

человеческого общества; формирование навыков оценки и анализа природно-

ресурсного и трудового потенциала; установление общих закономерностей 

размещения общественного производства, территориального разделения труда и 

интеграционных процессов. 

Дисциплина «Экономическая, социальная и политическая география мира» 

дает представление о закономерностях формирования и размещения отраслей 

мирового хозяйства, развития территориальных социальных, рекреационных и 

туристических систем; территориальной организации промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, сервиса на отраслевом, межотраслевом и 

региональном уровнях. Большое внимание уделяется национально–этническим, 

конфессиональным, социальным, психологическим и экологическим аспектам 

жизнедеятельности людей; организации, конструированию и планированию 

территории как естественного и социально–экономического образования; 

территориальной организации жизнедеятельности населения, проблемам 

оптимизации процессов регионального общественного воспроизводства. 

Основной упор делается на изучение регионов как самоорганизующихся 

социально–эколого–экономических комплексов.  

Изучение экономической и социальной и политической географии 

обеспечивает студентов знаниями и навыками, связанными с исследованием 

территориальной организации общества, размещения производительных сил, 

расселения населения.  

Объект изучения и система методов дисциплины «Экономическая, 

социальная и политическая география мира» пространственные формы 

взаимодействия населения, хозяйства и природной среды – экономические 

районы, территориально-производственные комплексы, населённые пункты 

и.т.д. 

Методами изучения данной дисциплины являются: системно-структурный 

подход, картографический и статистический и сопоставительный анализ, 

экономико-математическое моделирование и другие. 



 
 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Мировое хозяйство: определение, основные понятия и терминология 

Теории возникновения и развития мирового хозяйства Общая 

характеристика природных ресурсов мира. 

Введение. Понятие "мировое хозяйство", сущность, основные тенденции и 

закономерности развития, противоречивость и многообразие его отраслевых, 

инфраструктурных, институциональных и пространственных аспектов.  

Теории возникновения и развития мирового хозяйства: теория длинных 

волн Кондратьева, регуляционистская теория, теория зависимости, теории 

модернизации и постмодернизации. Понятие о ресурсообеспеченности. Роль 

природно-ресурсного потенциала в размещении хозяйств стран мира. Истощение 

природных ресурсов. Политика природопользования.  

 

География отраслей мирового хозяйства. География мировой 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс. 

Общеисторические закономерности возникновения первичного, 

вторичного, третичного и четвертичного секторов хозяйства. Переход передовых 

стран к информационному обществу. Роль науки в росте производительных сил 

мира.  

Нефтяная и газовая промышленность мира. География добычи и по-

требления нефти и газа по регионам и странам. Особенности развития и 

географии нефтеперерабатывающей промышленности. Внешняя торговля 

нефтью, нефтепродуктами и газом. Угольная промышленность. Виды углей, 

методы добычи, направления использования. География отрасли. Внешняя 

торговля углем. Электроэнергетика - ключевая отрасль топливно-

энергетического комплекса. Степень электрификации хозяйства как показатель 

уровня развития производительных сил. Основные типы электростанций, 

структура потребляемых ими энергоносителей. Атомная энергетика, проблемы 

ее развития. География мировой электроэнергетики. Мировые энергосистемы. 

 

Цветная и черная металлургия мира. География производства и 

использования черных и цветных металлов. 

Ведущая базовая отрасль получения важнейших конструкционных 

материалов. Влияние НТР на изменение структуры металлургии, методов 

получения и улучшения качества продукции. Роль металлосберегающих 

технологий, вторичных металлов в развитии отрасли. Экологические проблемы 

добычи и обогащения сырья, первичных стадий его переработки. Меняющаяся 

организация производства и его размещения. 

Черная металлургия. Стабилизация отрасли в развитых странах мира, 

совершенствование ее структуры - растущая роль прокатного производства, 

современных сплавов, металлопластов. Изменения организации предприятий - 

мини-заводы. География сырьевой базы отрасли, производства металлов и их 



 
 

потребителей. Увеличивающийся отрыв сырьевых баз от центров черной 

металлургии. Основные экспортеры продукции. 

Цветная металлургия. Роль отрасли в современном хозяйстве. Воздействие 

НТР на состав получаемой продукции, растущее значение легких и редких 

металлов, сплавов. География отдельных стадии получения цветных металлов. 

Меняющаяся специализация отдельных регионов. Особенности внешней 

торговли. 

 

Машиностроение мира. География современных отраслей 

машиностроения. 

География основных отраслей машиностроения мира. Его особое значение 

в реализации достижении НТР. Ведущая роль отрасли мировой 

промышленности, исключительная сложность структуры, ее изменения в 

процессе НТР. Формирование новейших наукоемких производств - электронной 

аппаратуры и компонентов, приборостроения, робототехники. Внедрение 

электроники в традиционные общие, транспортные и другие отрасли 

машиностроения. Военно-промышленная революция - быстрый рост выпуска 

ракетно-космической и авиационной техники. Типы стран, ведущие экспортеры 

продукции. Сильное развитие меж- и внутрирегиональных внешнеторговых свя-

зей. 

 

Химическая промышленность мира. Особенности отраслей и 

сырьевой базы. 

Влияние НТР на совершенствование структуры отрасли, выпуск новой 

сложной продукции Повышение доли высокотехнологичных химикатов и 

полимерных материалов наиболее ценных конечных видов продукции 

(фармацевтической, фотохимической и др.). Особенности современного 

процесса химизации хозяйства в разных типах стран. Экологические проблемы 

функционирования отрасли, использование массовых или опасных химикатов. 

География важнейших подотраслей химической промышленности мира. 

Растущая зависимость большинства стран от внешних поставок углеводородного 

и горно-химического сырья. Увеличение внутрирегиональных потоков 

полупродуктов. Главные черты внешней торговли, экспортная специализация 

отдельных стран. Биоиндустрия - новейшая наукоемкая отрасль 

промышленности, возникшая на базе химии и биологии. Ее значение в 

биологизации химической, пищевой, энергетической промышленности, 

сельского хозяйства, в решении ряда сложных экологических задач. 

Особенности сырьевой и полупродуктовой баз. Методы биотехнологии, 

перспективы развития генной инженерии, возникающие при этом экологические, 

этические н юридические проблемы. География важнейших современных 

производств отрасли. Сферы применения ее продукции. Главные черты 

биоиндустрии ведущих стран мира. 

 



 
 

Легкая промышленность мира. География отраслей легкой и пищевой 

промышленности. 
Особенности ее состава в разных странах. Растущее значение производства 

конечной готовой продукции - швейной, трикотажной и обувной. Динамичность 

ассортимента вырабатываемых товаров, сочетание массового и индивидуального 

выпуска изделий. Кардинальное изменение сырьевой базы отрасли. География 

важнейших производств в мире. Региональные сдвиги в размещении выпуска 

трудоемких изделий. Специализация стран на изготовлении и экспорте 

продукции. Главная черта внешней торговли - сильное развитие 

межрегиональных товарных связей, их основное направление. 

 

География мирового сельскохозяйственного производства Мировой 

агропромышленный комплекс  (МАПК). 

Основные показатели развития мирового сельского хозяйства. Основные 

производственные типы сельского хозяйства мира. 

Растениеводство. Значение, структура, в мире и разных типах стран.   

География   основных   сельскохозяйственных   культур (зерновых, технических 

и др.). Специализация отдельных стран на получении экспортной продукции. 

Внешняя торговля продуктами растениеводства. 

Животноводство. Растущее значение, типы, структура, особенности 

кормовой базы, в разных группах стран. Роль, интенсивного животноводства в 

развитии сельского хозяйства. Экспортеры продукции отрасли. 

 

География транспорта и коммуникаций мира. 

Особая роль отрасли в развитии хозяйства и МРТ современною мира. 

Понятие о производственной и  социальной инфраструктуре и место в ней 

транспорта и связи. Изменение структуры и качества транспортных средств и 

средств связи в эпоху НТР. Общие показатели развития мировой и региональных 

транспортных систем и работы транспорта. 

Морской транспорт. Роль, в обеспечении МРТ, освоение ресурсов 

Мирового океана, связь между континентами. Крупнейшие  морские порты 

мира. Железнодорожный транспорт. Его роль в международных и 

внутригосударственных перевозках грузов и пассажиров. Обеспеченность 

территории стран мира железными дорогами. Важнейшие международные 

магистрали, достижения НТР в отрасли. 

Трубопроводный транспорт. Роль магистральных трубопроводов в 

национальных и международных перевозках. География трубопроводного 

транспорта. 

Автомобильный транспорт. Его роль в пассажирских и грузовых 

перевозках, парк автомобилей, его развитие и совершенствование. 

Международные грузовые автотранспортные перевозки и их специфика. 



 
 

Воздушный транспорт. Особое значение в интернационализации 

межрегиональных пассажирских перевозок. География важнейших 

международных авиатрасс и авиапортов. 

Характеристика региональных транспортных систем мира. Связь. 

Традиционные и современные электронные средства связи, их роль в 

организации жизни планеты. Международные коммуникации связи и 

соглашения по обмену информацией. 

 

Развитые страны: США, Япония. 
Общая характеристика развитых стран мира. Политическая карта и 

субрегионы США и Японии. Полезные ископаемые, размеры запасов и 

закономерности размещения. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы 

США и Японии. Проблемы воспроизводства населения стран США и Японии. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства.  

 

Развитые страны Западной Европы. 
Политическая карта и субрегионы западной Европы. Европейский союз, 

интеграционные процессы в европейских странах. Полезные ископаемые, 

размеры запасов и закономерности размещения. Крупнейшие городские 

агломерации и мегаполисы Западной Европы. Проблемы воспроизводства 

населения стран Европы. Развитие промышленности и сельского хозяйства стран 

Европы. Экономико-географическая характеристика отдельных стран Европы: 

Франция, Германия, Великобритания, Италия.  

 

Страны Восточной Европы. 

Политическая карта и субрегионы стран Восточной Европы. Европейский 

союз, интеграционные процессы в европейских странах. Полезные ископаемые, 

размеры запасов и закономерности размещения. Крупнейшие городские 

агломерации и мегаполисы стран Восточной Европы. Проблемы 

воспроизводства населения стран Европы. Развитие промышленности и 

сельского хозяйства стран Европы. Экономико-географическая характеристика 

отдельных стран Восточной Европы: Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, 

Болгария. 

 

Переселенческие страны: Канада, Австралия, ЮАР. 

Страны переселенческого капитализма. Экономико-географические 

особенности стран Канада, Австралия, ЮАР. Сравнительная характеристика 

стран переселенческого капитализма. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства. Полезные ископаемые, размеры запасов и закономерности 

размещения. 

 

Развивающиеся страны Зарубежной Азии. 

Политическая карта и субрегионы зарубежной Азии. Полезные 

ископаемые, размеры запасов и закономерности размещения. Крупнейшие 



 
 

городские агломерации и мегаполисы Зарубежной Азии. Проблемы 

воспроизводства населения стран Азии. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства стран Азии. Экономико-географическая характеристика отдельных 

стран Азии: Республика Корея, Китай, Индия, страны Персидского залива.  

 

Страны Латинской Америки. 

Политическая карта и субрегионы Латинской Америки. Полезные 

ископаемые, размеры запасов и закономерности размещения. Крупнейшие 

городские агломерации и мегаполисы Латинской Америки. Формирование 

этнической карты Латинской Америки. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства стран Латинской Америки. Освоение Амазонии. Экономико-

географическая характеристика отдельных стран Латинской Америки: Бразилия, 

Аргентина, Мексика, Гаити, Багамские острова, Куба.  

 

Страны Африки, Австралии и Океании 

Политическая карта и субрегионы Африки, Австралии и Океании. 

Полезные ископаемые, размеры запасов и закономерности размещения. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства стран Африки, Австралии и Океании. 

Заселение Австралии и особенности современного расселения населения. 

Экономико-географические особенности государств и территорий Океании. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Этапы формирования политической карты мира. 

2. Анализ обеспеченности энергоресурсами по регионам мира.  

3. Анализ природно-ресурсного потенциала мира. НТР и особенности 

промышленного развития стран.  

4. Анализ машиностроительной промышленности мира.  

5. Анализ  текстильной промышленности мира.  

6. Анализ мирового производства зерновых культур мира.  

7. Анализ производства мясо-молочной продукции по странам мира.  

8. Основные черты географии сельскохозяйственного производства.  

9. Анализ динамики и структуры мировой транспортной системы.  

10. Анализ финансового рынка мирового хозяйства  

11. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Европы. 

12. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Зарубежной Азии.  

13. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Африки. 

14. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Северной Америки. 

15. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Латинской Америки. 



 
 

16. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран 

Австралии и Океании.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Международные экономические связи.  

2. Финансовая система современного мира. Сфера международных 

услуг. 

3. Производственная и  социальная инфраструктура и место в ней 

транспорта и связи. 

4. Морской транспорт. Крупнейшие  морские порты мира. 

5. Международные грузовые автотранспортные перевозки и их 

специфика. 

6. Условия предоставления инвестиций, займов, финансовой помощи. 

7. Главные экспортеры капитала. Финансовая задолженность стран. 

8. Обострение межнациональных отношений в Зарубежной Европе. 

9. Автомобильная промышленность в Зарубежной Европе. 

10. Туристско – рекреационные районы Зарубежной Европы. 

11. Микрогосударства Западной Европы. 

12. «Горячие точки» зарубежной Азии. 

13. Сингапур как пример страны нового индустриального развития. 

14. «Рисовые» и «чайные» ландшафты Зарубежной Азии. 

15. Демографический взрыв и современная демографическая политика в 

Индии и Китае. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Зарубежная Европа как регион трудовых миграций населения. 

2. Загрязнение окружающей среды в зарубежной Европе. 

3. Нефтяные и газовые месторождения – гиганты в зоне Персидского 

залива.  

4. Хозяйство Китая – достижения и проблемы. 

5. Особенности культуры и образования в Японии. 

6. Транспортная система Японии. 

7. Объекты всемирного наследия в зарубежной Азии. 

8. Объекты всемирного наследия в Африке. 

9. Африка – континент «конфликтов». 

10. Система охраняемых территорий Канады. 

11. Фомирование этнической карты Латинской Америки. 

12. Главные промышленные районы Латинской Америки. 

13. Объекты всемирного наследия в Латинской Америке. 



 
 

14. Использование полезных ископаемых Австралии, расширение 

ресурсных рубежей. 

15. Овцеводство в Австралии и Новой Зеландии. 
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