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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
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. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
(бейіндік бағыт) 

 
Көлемі - 3 кредит 

 
Авторлар: 

Темірбеков А.Т. - география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры  

Тоқбергенова А.А. - география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының доценті  

 
Пікір жазғандар: 

Аубакирова А.А. – география ғылымдарының докторы,  
Нархоз университетінің профессоры 

Тугелбаев С.С. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің география, жерге орналастыру  

және кадастр кафедрасының доценті 
 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

«6М060900-География» мамандығы бойынша білім беретін 
магистратураның типтік оқу жоспарына енгізілген «Географияның 
теориялық және әдіснамалық мәселелері» пәні географияны оқыту 
барысында магистранттардың теориялық және әдіснамалық көзқарастарын 
қалыптастыруға арналған. Бұл пәннің тағы бір мақсаты адам мен табиғат 
және қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты іргелі түрде жан-
жақты қарастырып студенттерге география ғылымдарының теориялық және 
әдіснамалық негіздерін үйретуге бағытталған. 

Білуі керек: 
- география ғылымдарының даму барысында қалыптасқан 

теориялық және әдіснамалық негіздерді; 
- табиғатты тиімді пайдалану мәселелері және оларды ғылыми 

тұрғыда негіздеп, шаруашылық тұрғыдан игерудің тиімділігін 
геоэкологиялық тұрғыдан негіздеу жолдарын; 

- географиялық әдістеулердің негізгі жүйелері мен ұстанымдарын. 
Пәнді оқыту барысындағы магистранттардың біліктілігі мен 

бейімділігін қалыптастыру мүмкіндігі: 
- географиялық ізденістер мен зерттеулерге жүйелік талдау жасау 

бейімділігін қалыптастыру; 
- әртүрлі табиғи ортада халықтың аумақтық тұрғыда орналасуын 

талдап, халықтың өмір сүру сапасын анықтап беру; 
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- географиялық зерттеулерді жүргізу барысында заманауи 
инновациялар мен геоақпараттық әдістерді қолдана білу. 

Пререквизиттер: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 
кіріспе», «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы», 
«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», 
«Демография және этнография негізінде халықтар географиясы», «Табиғи 
ресурстарды экономикалық-географиялық бағалау», «Географиялық ғылыми 
зерттеулерде қазіргі ГАЖ технологиясы». 

Постреквизиттер: «Экономикалық географияның өзекті мәселелері», 
«Халықаралық экономикалық қатынастар». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
2 Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
3 Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
4 Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар 
5 Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
6 Метатеоретикалық мәселелер 
7 Географияның әдіснамалық мәселелері 
8 Географияның гносеологиялық мәселелері 
9 Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 

10 Географияның теориялық мәселелері 
11 Географияның қолданбалы мәселелері 

12 Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 
мәселелелрі және жіктеу әдістері 

13 Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 
байланысу мәселелері 

14 Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің концепциясы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
География ғылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

түсіндіруге қажет болатын бірқатар ілімдер, теориялар және концепциялар 
бар. Ғылыми танымның логикалық дамуына сай әрбір ілім, теория және 
концепция өзінің алдындағы білімдердің негізінде пайда болып, жаңа 
теориялардың қалыптасуына негіз болып табылады. Сондықтан да кез келген 
ілімнің, теорияның және концепцияның дамып қалыптасуы терең және 
мұқият зерттеулерді жүргізуді қажет етеді. 

Мақсаты: Географияның жаратылыстану және қоғамтану 
ғылымдарының бағыттарынан тұратын біртұтас ғылыми жүйе екендігі 
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жөнінде пікір қалыптастыру. Сонымен қатар, оның қазіргі кездегі теориялық 
және әдіснамалық негіздерін құрайтын мәселелерді анықтау. 

Міндеттері: Географияның объективті әлемді зерттеудегі міндеттері 
мен оның қоғамдағы атқаратын қызметі жөнінде сипаттама беру. Осыған 
байланысты географияның теориялық және әдіснамалық негіздеріне сүйене 
отырып, оның тарихи даму кезеңдерінің сатыларын ашып көрсету. 
Географиялық, соның ішінде жалпыгеографиялық, физикалық –
географиялық және қоғамдық – географиялық ғылымдардың терминдері мен 
түсініктеріне, олардың иерархиялық деңгейлеріне, ілімдері мен теорияларына 
және тұжырымдары (концепциялары) мен гипотезаларына жан – жақты 
тоқталып, толық мәнде мәліметтер беру.  

Географиялық ғылымдар жүйесінде қалыптасқан ілімдерге, 
теорияларға және жалпығылымдық, географиялық  концепциялар мен 
гипотезаларға сүйене отырып, закманауи географиялық мәселелерді қалай 
шешуге болатын мүмкіндіктердің сыр – сипатына түсініктемелер беру. 
Географиялық білімдерді күнделікті өмірде, іс жүзінде қалай пайдалану 
керек екендігін түсіндіру. «Географияның теориялық және әдіснамалық 
мәселелері» курсының дәрістік мазмұны магистранттардың ой – өрісін, 
біліктіліг мен құзіреттерін қалыптастыруға байланысты құрастырылған. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
География ғылымдарының жүйесі. Жалпы ғылымдағы және 

интеграциялық үрдістер. География ғылымдарының жалпы құрылымы мен 
тұтастығының мәселелері. Физикалық география- география ғылымдарының 
жаратылыстану қанаты(блогі), оның құрылымы мен құрамы. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
Экономикалық, әлеуметтік және саяси география-география 

ғылымдарының жаратылыстану блогі: картография, елтану, түйіскен ғылыми 
бағыттар-геохимия, геоэкология, геоэкономика т.б. Ғылыми білімдердің 
деңгейлері (иерархиясы). Ілімдер, олардың мәні мен мазмұнын білдіретін 
мысалдар, заңдар мен заңдылықтар. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
Ілімдер. Жалпы ғылымдық ілімдер. Жалпы географиялық ілімдер. 

Физикалық-географиялық ілімдер. Әлеуметтік-экономикалық-географиялық 
ілімдер. Ғылыми теориялық деңгейлері. Жалпы ғылымдық теориялар. 
Жалпыгеографиялық теориялар. Физикалық географияның теориялары.     
Әлеуметтік-экономикалық географияның теориялары. Картографияның және 
географиямен шекаралас түйіскен ғылымдардың теориялары. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар  
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Ғылыми концепциялардың (тұжырымдардың) деңгейлері: 
концепциялар мен гипотезалар (болжамдар). Жалпыгеографиялық және 
физикалық  географиялық концепциялары (тұжырымдар). Табиғатты 
пайдалану концепциялары (тұжырымдары). Әлеуметтік-экономикалық-
географиялық концепциялар(тұжырымдар). Гипотезалар (болжамдар). 

 
Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
География ғылымының ішкі құрылымы, географияның ғылыми ілім 

жүйесіндегі орны, географияның дамуы мен мәселелерінің негізгі үдерістері, 
ғылымдағы мәселелік әдіс, ғылыми мәселелер түсінігі. Географияның 
әдіснамалық, метотеориялық, ғылыми-әдістемелік және қолданбалы әдістері 
Географияның ақпараттық жүйе, географияның философия, әлеуметтану, 
тарих, экономика, статистика, математика, информатика, кибернетика, 
экология, медицина, демография, биология, геология және басқа 
ғылымдармен байланысы.  

 
Метатеоретикалық мәселелер 
Ғылымдағы метатеоретикалық әдіс. Метагеографияның мәселелерінің 

талқыламалығы. Негізгі метатеоретикалық мәселелер: объект, пәні, мәні, 
мазмұны, міндеттері және қызметтерінің мәселелері, географияның ғылыми 
ілім жүйесіндегі орны мен оның қызмет етуінің тетіктері. 

 
Географияның әдіснамалық мәселелері 
Географияның жалпы әдіснамалық негіздері географиядағы кеңістік 

пен уақыт. Қоғамдық-географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері. 
Географиядағы «ерекшелік» және «заңдылық» санаттары.  

 
Географияның гносеологиялық мәселелері 
Қоғамдық географиялық таным үрдістері мен білімнің қалыптасуы. 

Негізгі және жеке қоғамдық географиялық заңдар, танымның теориялық 
және эмпириялық деңгейлері, танымның қалыптасу алгоритмі, ғылыми 
зерттеулер кезеңдері, ғылыми таным жолдары.  

 
Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 
Ғылыми әдістің ғылыми тәсілдерімен байланыстары. Қоғамдық 

географиялық зерттеулерге қолданылатын әдістер жүйесі. Жалпы ғылыми 
әдістер: жүйелік анализ және синтез, үлгілеу, формализация, идеализация. 
Аксиматико-гипотетика, дедуктивті әдістерді пайдаланудың келешігі. 
Болжау әдістері: математикалық әдістер мен компьютеризация рөлі. Арнайы 
әдістер: картографиялық, баланстық, баламалы-ареал және далалық. 
Қоғамдық географиялық эксперимент. Қашықтық әдістерінің рөлінің артуы. 

 
Географияның теориялық мәселелері 
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Қоғамды аумақты ұйымдастырудың теориялық әдістері. Қоғамды 
аумақты ұйымдастырудың иерархиялық әдістері. Табиғат пен қоғам 
байланысының әлеуметтік географиялық аспектілері. Ландшафт туралы 
ілімнің қазіргі мәселелері. Ресурсты сақтау мәселелері. Экономикалық-
экологиялық аудандардың қалыптасу мәселелері. Табиғи ресурстық әлеуеті 
экономикалық бағалау мәселелері. Адамдар өмір сүретін экономикалық-
экологиялық ортаның әлеуметтік бағалау мәселелері. Экологиялық мәселелер 
және оларды шешу жолдары. Қоғамдық географиялық байланыстар мен 
қатынастар мәселелері.  

 
Географияның қолданбалы мәселелері 
Қолданбалы зерттеулер маңызы. Географияның өзекті мәселелерді 

шешудегі рөлі. Саяси және экологиялық мәселелелр. Экономикалық және 
демографиялық мәселелер. Азық-түлік және энергетикалық мәселелер. 
Географиялық білім беруді жетілдіру жолдары.  

 
Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 

мәселелері және жіктеу әдістері 
Әлеуметтік және экономикалық география - күрделі ғылыми пәндер 

жүйесі. Ю.Г.Саушкин, Б.Н.Семевский, А.М.Колотиевский, А.Т.Ващенко 
және т.б. интеграция және дифференцияция үрдістері. Әлеуметтік және 
экономикалық география құрылымындағы «өсу нүктесі». Теоретизация, 
теория және теориялық география мәселелері, ғылыми мектептер мәселелері. 
Географиялық талқылаулар. Географтардың халықаралық ақпаратпен алмасу 
және халықаралық ынтымақтастық мәселелері. 

 
Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 

байланысу мәселелері 
Әдіснамалық мәселелер. Географиялық тәсілдер. Геоверсум және 

социум табиғи әлемі. Әлеуметтік биосфералық концепция және табиғи 
ландшафт концепциясы. Әлеуметтік биосфералық деңгей. Ноосфералық 
өркениеттің аймақтық деңгейі. Табиғи ортаны оңтайландыру мәселелері. 
Өзекті мәселелер және география. Өзекті экологиялық катастрофа. 

 
Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің концепциясы 
Табиғат пен қоғамның абиотикалық, биотикалық, биокостық, 

әлеуметтік-техногендік және рухани компоненттері. Адамзаттың қоршаған 
ортамен қарым-қатынасының мәселелері. Эволюциялық-кеңістіктік тәсіл. 
Табиғи және басқа да тәуекелдерді туындататын факторлар. Табиғи 
қауіптілік географиясы. Техногендік қауіптілік географиясы. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
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1. География ғылымдарындағы дифференциациялық үрдістер. 
2. География ғылымдарындағы интеграциялық үрдістер. 
3. География ғылымдарына кірігіп тұтастанған гуманитарлық 

әлеуметтік, экологиялық және экономикалық бағыттар. 
4. География ғылымдарының құрылымы мен жүйесі туралы түсінік. 
5. Физикалық география. Оның Жер ғаламшарының қабықтары мен 

аймақтық және салалық құрылымы туралы. 
6. Әлеуметтік—экономикалық (қоғамдық) географияның салалық 

және құрылымдық негіздері. 
7. Картография, Елтану және географиямен шектес басқа да 

ғылыми бағыттар туралы. 
8. Географиялық ғылыми мектептер туралы түсінік. 
9. Ғылыми білімдердің деңгейлері: жалпы сипаттамасы. 
Ғылыми заңдар мен заңдылықтар. 
10. Ғылыми білімдердің ілімдік деңгейлері: эволюциялық ілім, 

биосфера және ноосфера туралы ілімдер, табиғатты пайдалану ілімі, 
Дүниежүзілік мұхит туралы ілім, мәдени өсімдіктердің тектері туралы ілім. 
Топырақ туралы ілім. Орман туралы ілім т.б. 

11. Жалпы географиялық ілімдер: географиялық орта туралы ілім, 
геожүйелер туралы ілім, геоэкология туралы ілім, конструктивті (үйлесімді) 
география туралы ілім. 

12. Физикалық – географиялық ілімдер: географиялық қабық туралы 
ілім, географиялық ландшафт туралы ілім, табиғи- аумақтық кешен туралы 
ілім. 

13. Әлеуметтік—экономикалық географиялық ілімдер экономикалық 
географияның орны, географиялық еңбек бөлінісі, қоғамды және 
шаруашылықты аумақтық тұрғыдан ұйымдастыру туралы ілім. 

14. Жалпы ғылыми және географиялық теориялар: географиялық 
детерминизм теориясы, тұрақты даму теориясы,  

15.  Аудандық жоспарлау теориясы, болжамдау теориясы және 
географиялық бағалау теориясы 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Физикалық – географиялық теориялар. Физикалық-географиялық 
аудандастыру теориясы. 

2. Литосфералық плиталардың тектоникалық теориясы. 
3. Әлеуметтік –экономикалық-географиялық теориялар. 
4. Өндіргіш күштерді орналастыру теориясы. 
5. Өнеркәсіпті орналастырудың стандарттық теориясы. 
6. Ауыл шаруашылығы салаларын орналастырудың И.Тюнен 

негіздеген теориясы. 
7. Экономикалық аудандастыру теориясы. 
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8. Шаруашылық салалары бойынша елді өнеркәсіптік 
(А.Т.Хрющев), ауыл шаруашылық (А.Н.Ракитников, В.Н.Крочков), көліктік 
(И.В.Никольский) аудандарға бөлудің теориялық негіздері. 

9. Дүниежүзілік шаруашылық географиясының теориялық 
негіздері. 

10. Шаруашылықтың аумақтық құрылымы туралы теория. 
11. Халықтардың қоныстануы туралы теория. 
12. Геоурбанистика теориясы. 
13. Орталық жерлер теориясы. 
14. Картографияның және географиямен шекаралас ғылымдар 

теориясы. 
15. Геосаясат теориясы. 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Географияның ғылым ретінде даму тарихы 
2. География ғылымдарының қайнар көзі 
3. Географияның тарихындағы сипаттама периоды 
4. География и картография 
5. География және аралас ғылымдар 
6. География ғылымдарының даму тарихындағы дағдарысты 

кезеңдер 
7. Физикалық географияның ғылым ретінде болуы 
8. Географияның физикалық және экономикалық болып бөлінуі 
9. Экономикалық және әлеуметтік география ғылым ретінде 
10. Әлеуметтік-экономикалық географияның ұғымы 
11. Әлеуметтік-экономикалық географияның құрылымы 
12. Экономикалық географиялық зерттеулер: кезеңдері, міндеттері, 

тұжырымы 
13. Жүйелі әдіс – экономикалық және әлеуметтік географияның 

методикалық негізі 
14. Экономикалық және әлеуметтік географияның дамуындағы 

маңызды тенденциялар 
15. Экономикалық және әлеуметтік географияның ақпарат көздері 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі:  
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004.,- 231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н..,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  
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3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции. - М.: МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Қосымша: 
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 

для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович. М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос,1998 
 
Интернет-ресурстар: 
1. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 
2. Географический энциклопедический словарь - 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 
3. Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4. Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5. Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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GTAM 5301 ГЕОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 
Көлемі - 2 кредит 

 
Авторлар: 

Темірбеков А.Т. - география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры  

Тоқбергенова А.А. - география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының доценті  

 
Пікір жазғандар: 

Аубакирова А.А. – г.ғ.д., НАРХОЗ университетінің профессоры 
Тугелбаев С.С. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің география, жерге орналастыру  
және кадастр кафедрасының доценті 

 
ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ  

 
«6М060900-География» мамандығы бойынша білім беретін 

магистратураның типтік оқу жоспарына енгізілген «Географияның 
теориялық және әдіснамалық мәселелері» пәні географияны оқыту 
барысында магистранттардың теориялық және әдіснамалық көзқарастарын 
қалыптастыруға арналған. Бұл пәннің тағы бір мақсаты адам мен табиғат 
және қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты іргелі түрде жан-
жақты қарастырып студенттерге география ғылымдарының теориялық және 
әдіснамалық негіздерін үйретуге бағытталған. 

Білуі керек: 
- география ғылымдарының даму барысында қалыптасқан 

теориялық және әдіснамалық негіздерді; 
- табиғатты тиімді пайдалану мәселелері және оларды ғылыми 

тұрғыда негіздеп, шаруашылық тұрғыдан игерудің тиімділігін 
геоэкологиялық тұрғыдан негіздеу жолдарын; 

- географиялық әдістеулердің негізгі жүйелері мен ұстанымдарын; 
Пәнді оқыту барысындағы магистранттардың біліктілігі мен 

бейімділігін қалыптастыру мүмкіндігі: 
- географиялық ізденістер мен зерттеулерге жүйелік талдау жасау 

бейімділігін қалыптастыру; 
- әртүрлі табиғи ортада халықтың аумақтық тұрғыда орналасуын 

талдап, халықтың өмір сүру сапасын анықтап беру; 
- географиялық зерттеулерді жүргізу барысында заманауи 

инновациялар мен геоақпараттық әдістерді қолдана білу; 
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Пререквизиттер: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 
кіріспе», «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы», 
«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», 
«Демография және этнография негізінде халықтар географиясы», «Табиғи 
ресурстарды экономикалық-географиялық бағалау», «Географиялық ғылыми 
зерттеулерде қазіргі ГАЖ технологиясы». 

Постреквизиттер: «Экономикалық географияның өзекті мәселелері», 
«Халықаралық экономикалық қатынастар». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
2 Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
3 Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
4 Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар 
5 Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
6 Метатеоретикалық мәселелер 
7 Географияның әдіснамалық мәселелері 
8 Географияның гносеологиялық мәселелері 
9 Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 
10 Географияның теориялық мәселелері 
11 Географияның қолданбалы мәселелері 
12 Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 

мәселелелрі және жіктеу әдістері 
13 Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 

байланысу мәселелері 
14 Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің 

концепциясы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
География ғылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

түсіндіруге қажет болатын бірқатар ілімдер, теориялар және концепциялар 
бар. Ғылыми танымның логикалық дамуына сай әрбір ілім, теория және 
концепция өзінің алдындағы білімдердің негізінде пайда болып, жаңа 
теориялардың қалыптасуына негіз болып табылады. Сондықтан да кез келген 
ілімнің, теорияның және концепцияның дамып қалыптасуы терең және 
мұқият зерттеулерді жүргізуді қажет етеді. 

Мақсаты: Географияның жаратылыстану және қоғамтану 
ғылымдарының бағыттарынан тұратын біртұтас ғылыми жүйе екендігі 
жөнінде пікір қалыптастыру. Сонымен қатар, оның қазіргі кездегі теориялық 
және әдіснамалық негіздерін құрайтын мәселелерді анықтау. 
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Міндеттері: Географияның объективті әлемді зерттеудегі міндеттері 
мен оның қоғамдағы атқаратын қызметі жөнінде сипаттама беру. Осыған 
байланысты географияның теориялық және әдіснамалық негіздеріне сүйене 
отырып, оның тарихи даму кезеңдерінің сатыларын ашып көрсету. 
Географиялық, соның ішінде жалпыгеографиялық, физикалық –
географиялық және қоғамдық – географиялық ғылымдардың терминдері мен 
түсініктеріне, олардың иерархиялық деңгейлеріне, ілімдері мен теорияларына 
және тұжырымдары (концепциялары) мен гипотезаларына жан – жақты 
тоқталып, толық мәнде мәліметтер беру.  

Географиялық ғылымдар жүйесінде қалыптасқан ілімдерге, 
теорияларға және жалпығылымдық, географиялық  концепциялар мен 
гипотезаларға сүйене отырып, закманауи географиялық мәселелерді қалай 
шешуге болатын мүмкіндіктердің сыр – сипатына түсініктемелер беру. 
Географиялық білімдерді күнделікті өмірде, іс жүзінде қалай пайдалану 
керек екендігін түсіндіру. «Географияның теориялық және әдіснамалық 
мәселелері» курсының дәрістік мазмұны магистранттардың ой – өрісін, 
біліктіліг мен құзіреттерін қалыптастыруға байланысты құрастырылған. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
География ғылымдарының жүйесі. Жалпы ғылымдағы және 

интеграциялық үрдістер. География ғылымдарының жалпы құрылымы мен 
тұтастығының мәселелері. Физикалық география- география ғылымдарының 
жаратылыстану қанаты(блогі), оның құрылымы мен құрамы. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
Экономикалық, әлеуметтік және саяси география-география 

ғылымдарының жаратылыстану блогі: картография, елтану, түйіскен ғылыми 
бағыттар-геохимия, геоэкология, геоэкономика т.б. Ғылыми білімдердің 
деңгейлері (иерархиясы). Ілімдер, олардың мәні мен мазмұнын білдіретін 
мысалдар, заңдар мен заңдылықтар. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
Ілімдер. Жалпы ғылымдық ілімдер. Жалпы географиялық ілімдер. 

Физикалық-географиялық ілімдер. Әлеуметтік-экономикалық-географиялық 
ілімдер. Ғылыми теориялық деңгейлері. Жалпы ғылымдық теориялар. 
Жалпыгеографиялық теориялар. Физикалық географияның теориялары.     
Әлеуметтік-экономикалық географияның теориялары. Картографияның және 
географиямен шекаралас түйіскен ғылымдардың теориялары. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар  
Ғылыми концепциялардың (тұжырымдардың) деңгейлері: 

концепциялар мен гипотезалар (болжамдар). Жалпыгеографиялық және 
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физикалық географиялық концепциялары (тұжырымдар). Табиғатты 
пайдалану концепциялары (тұжырымдары). Әлеуметтік-экономикалық-
географиялық концепциялар(тұжырымдар). Гипотезалар (болжамдар). 

 
Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
География ғылымының ішкі құрылымы, географияның ғылыми ілім 

жүйесіндегі орны, географияның дамуы мен мәселелерінің негізгі үдерістері, 
ғылымдағы мәселелік әдіс, ғылыми мәселелер түсінігі. Географияның 
әдіснамалық, метотеориялық, ғылыми-әдістемелік және қолданбалы әдістері 
Географияның ақпараттық жүйе, географияның философия, әлеуметтану, 
тарих, экономика, статистика, математика, информатика, кибернетика, 
экология, медицина, демография, биология, геология және басқа 
ғылымдармен байланысы.  

 
Метатеоретикалық мәселелер 
Ғылымдағы метатеоретикалық әдіс. Метагеографияның мәселелерінің 

талқыламалығы. Негізгі метатеоретикалық мәселелер: объект, пәні, мәні, 
мазмұны, міндеттері және қызметтерінің мәселелері, географияның ғылыми 
ілім жүйесіндегі орны мен оның қызмет етуінің тетіктері. 

 
Географияның әдіснамалық мәселелері 
Географияның жалпы әдіснамалық негіздері географиядағы кеңістік 

пен уақыт. Қоғамдық-географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері. 
Географиядағы «ерекшелік» және «заңдылық» санаттары.  

 
Географияның гносеологиялық мәселелері 
Қоғамдық географиялық таным үрдістері мен білімнің қалыптасуы. 

Негізгі және жеке қоғамдық географиялық заңдар, танымның теориялық 
және эмпириялық деңгейлері, танымның қалыптасу алгоритмі, ғылыми 
зерттеулер кезеңдері, ғылыми таным жолдары.  

 
Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 
Ғылыми әдістің ғылыми тәсілдерімен байланыстары. Қоғамдық 

географиялық зерттеулерге қолданылатын әдістер жүйесі. Жалпы ғылыми 
әдістер: жүйелік анализ және синтез, үлгілеу, формализация, идеализация. 
Аксиматико-гипотетика, дедуктивті әдістерді пайдаланудың келешігі. 
Болжау әдістері: математикалық әдістер мен компьютеризация рөлі. Арнайы 
әдістер: картографиялық, баланстық, баламалы-ареал және далалық. 
Қоғамдық географиялық эксперимент. Қашықтық әдістерінің рөлінің артуы. 

 
Географияның теориялық мәселелері 
Қоғамды аумақты ұйымдастырудың теориялық әдістері. Қоғамды 

аумақты ұйымдастырудың иерархиялық әдістері. Табиғат пен қоғам 
байланысының әлеуметтік географиялық аспектілері. Ландшафт туралы 
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ілімнің қазіргі мәселелері. Ресурсты сақтау мәселелері. Экономикалық-
экологиялық аудандардың қалыптасу мәселелері. Табиғи ресурстық әлеуеті 
экономикалық бағалау мәселелері. Адамдар өмір сүретін экономикалық-
экологиялық ортаның әлеуметтік бағалау мәселелері. Экологиялық мәселелер 
және оларды шешу жолдары. Қоғамдық географиялық байланыстар мен 
қатынастар мәселелері.  

 
Географияның қолданбалы мәселелері 
Қолданбалы зерттеулер маңызы. Географияның өзекті мәселелерді 

шешудегі рөлі. Саяси және экологиялық мәселелелр. Экономикалық және 
демографиялық мәселелер. Азық-түлік және энергетикалық мәселелер. 
Географиялық білім беруді жетілдіру жолдары.  

 
Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 

мәселелері және жіктеу әдістері 
Әлеуметтік және экономикалық география - күрделі ғылыми пәндер 

жүйесі. Ю.Г.Саушкин, Б.Н.Семевский, А.М.Колотиевский, А.Т.Ващенко 
және т.б. интеграция және дифференцияция үрдістері. Әлеуметтік және 
экономикалық география құрылымындағы «өсу нүктесі». Теоретизация, 
теория және теориялық география мәселелері, ғылыми мектептер мәселелері. 
Географиялық талқылаулар. Географтардың халықаралық ақпаратпен алмасу 
және халықаралық ынтымақтастық мәселелері. 

 
Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 

байланысу мәселелері 
Әдіснамалық мәселелер. Географиялық тәсілдер. Геоверсум және 

социум табиғи әлемі. Әлеуметтік биосфералық концепция және табиғи 
ландшафт концепциясы. Әлеуметтік биосфералық деңгей. Ноосфералық 
өркениеттің аймақтық деңгейі. Табиғи ортаны оңтайландыру мәселелері. 
Өзекті мәселелер және география. Өзекті экологиялық катастрофа. 

 
Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің концепциясы 
Табиғат пен қоғамның абиотикалық, биотикалық, биокостық, 

әлеуметтік-техногендік және рухани компоненттері. Адамзаттың қоршаған 
ортамен қарым-қатынасының мәселелері. Эволюциялық-кеңістіктік тәсіл. 
Табиғи және басқа да тәуекелдерді туындататын факторлар. Табиғи 
қауіптілік географиясы. Техногендік қауіптілік географиясы. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. География ғылымдарындағы дифференциациялық үрдістер. 
2. География ғылымдарындағы интеграциялық үрдістер. 
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3. География ғылымдарына кірігіп тұтастанған гуманитарлық 
әлеуметтік, экологиялық және экономикалық бағыттар. 

4. География ғылымдарының құрылымы мен жүйесі туралы түсінік. 
5. Физикалық география. Оның Жер ғаламшарының қабықтары мен 

аймақтық және салалық құрылымы туралы. 
6. Әлеуметтік—экономикалық (қоғамдық) географияның салалық 

және құрылымдық негіздері. 
7. Картография, Елтану және географиямен шектес басқа да 

ғылыми бағыттар туралы. 
8. Географиялық ғылыми мектептер туралы түсінік. 
9. Ғылыми білімдердің деңгейлері: жалпы сипаттамасы. 
10. Ғылыми заңдар мен заңдылықтар. 
11. Ғылыми білімдердің ілімдік деңгейлері: эволюциялық ілім, 

биосфера және ноосфера туралы ілімдер, табиғатты пайдалану ілімі, 
Дүниежүзілік мұхит туралы ілім, мәдени өсімдіктердің тектері туралы ілім. 
Топырақ туралы ілім. Орман туралы ілім т.б. 

12. Жалпы географиялық ілімдер: географиялық орта туралы ілім, 
геожүйелер туралы ілім, геоэкология туралы ілім, конструктивті (үйлесімді) 
география туралы ілім. 

13. Физикалық – географиялық ілімдер: географиялық қабық туралы 
ілім, географиялық ландшафт туралы ілім, табиғи- аумақтық кешен туралы 
ілім. 

14. Әлеуметтік—экономикалық географиялық ілімдер экономикалық 
географияның орны, географиялық еңбек бөлінісі, қоғамды және 
шаруашылықты аумақтық тұрғыдан ұйымдастыру туралы ілім. 

15. Жалпы ғылыми және географиялық теориялар: географиялық 
детерминизм теориясы, тұрақты даму теориясы,  

16.  Аудандық жоспарлау теориясы, болжамдау теориясы және 
географиялық бағалау теориясы 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Физикалық – географиялық теориялар. Физикалық-географиялық 
аудандастыру теориясы. 

2. Литосфералық плиталардың тектоникалық теориясы. 
3. Әлеуметтік –экономикалық-географиялық теориялар. 
4. Өндіргіш күштерді орналастыру теориясы. 
5. Өнеркәсіпті орналастырудың стандарттық теориясы. 
6. Ауыл шаруашылығы салаларын орналастырудың И.Тюнен 

негіздеген теориясы. 
7. Экономикалық аудандастыру теориясы. 
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8. Шаруашылық салалары бойынша елді өнеркәсіптік 
(А.Т.Хрющев), ауыл шаруашылық (А.Н.Ракитников, В.Н.Крочков), көліктік 
(И.В.Никольский) аудандарға бөлудің теориялық негіздері. 

9. Дүниежүзілік шаруашылық географиясының теориялық 
негіздері. 

10. Шаруашылықтың аумақтық құрылымы туралы теория. 
11. Халықтардың қоныстануы туралы теория. 
12. Геоурбанистика теориясы. 
13. Орталық жерлер теориясы. 
14. Картографияның және географиямен шекаралас ғылымдар 

теориясы. 
15. Геосаясат теориясы. 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Географияның ғылым ретінде даму тарихы 
2. География ғылымдарының қайнар көзі 
3. Географияның тарихындағы сипаттама периоды 
4. География и картография 
5. География және аралас ғылымдар 
6. География ғылымдарының даму тарихындағы дағдарысты 

кезеңдер 
7. Физикалық географияның ғылым ретінде болуы 
8. Географияның физикалық және экономикалық болып бөлінуі 
9. Экономикалық және әлеуметтік география ғылым ретінде 
10. Әлеуметтік-экономикалық географияның ұғымы 
11. Әлеуметтік-экономикалық географияның құрылымы 
12. Экономикалық географиялық зерттеулер: кезеңдері, міндеттері, 

тұжырымы 
13. Жүйелі әдіс – экономикалық және әлеуметтік географияның 

методикалық негізі 
14. Экономикалық және әлеуметтік географияның дамуындағы 

маңызды тенденциялар 
15. Экономикалық және әлеуметтік географияның ақпарат көздері 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі:  
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004., - 231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н.,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  
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3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции.-М.:МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Қосымша: 
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 

для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович.М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии : Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура . – М.: Владос,1998 
 
Интернет-ресурстар: 
1. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 
2. Географический энциклопедический словарь - 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 
3. Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4. Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5. Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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GTAM 5301 ГЕОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
(бейіндік бағыт) 

 
Көлемі - 1 кредит 

 
Авторлар: 

Темірбеков А.Т. –  география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры  

Тоқбергенова А.А. - география ғылымдарының кандидаты, география, 
жерге орналастыру және кадастр кафедрасының доценті  

 
Пікір жазғандар: 

Аубакирова А.А. – география ғылымдарының докторы,  
Нархоз университетінің профессоры 

Тугелбаев С.С. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің география, жерге орналастыру және 

кадастр кафедрасының доценті  
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«6М060900-География» мамандығы бойынша білім беретін 
магистратураның типтік оқу жоспарына енгізілген «Географияның 
теориялық және әдіснамалық мәселелері» пәні географияны оқыту 
барысында магистранттардың теориялық және әдіснамалық көзқарастарын 
қалыптастыруға арналған. Бұл пәннің тағы бір мақсаты адам мен табиғат 
және қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты іргелі түрде жан-
жақты қарастырып студенттерге география ғылымдарының теориялық және 
әдіснамалық негіздерін үйретуге бағытталған. 

Білуі керек: 
- география ғылымдарының даму барысында қалыптасқан 

теориялық және әдіснамалық негіздерді; 
- табиғатты тиімді пайдалану мәселелері және оларды ғылыми 

тұрғыда негіздеп, шаруашылық тұрғыдан игерудің тиімділігін 
геоэкологиялық тұрғыдан негіздеу жолдарын; 

- географиялық әдістеулердің негізгі жүйелері мен ұстанымдарын; 
Пәнді оқыту барысындағы магистранттардың біліктілігі мен 

бейімділігін қалыптастыру мүмкіндігі: 
- географиялық ізденістер мен зерттеулерге жүйелік талдау жасау 

бейімділігін қалыптастыру; 
- әртүрлі табиғи ортада халықтың аумақтық тұрғыда орналасуын 

талдап, халықтың өмір сүру сапасын анықтап беру; 
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- географиялық зерттеулерді жүргізу барысында заманауи 
инновациялар мен геоақпараттық әдістерді қолдана білу; 

Пререквизиттер: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 
кіріспе», «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы», 
«Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», 
«Демография және этнография негізінде халықтар географиясы», «Табиғи 
ресурстарды экономикалық-географиялық бағалау», «Географиялық ғылыми 
зерттеулерде қазіргі ГАЖ технологиясы». 

Постреквизиттер: «Экономикалық географияның өзекті мәселелері», 
«Халықаралық экономикалық қатынастар». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
2 Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
3 Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
4 Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар 
5 Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
6 Метатеоретикалық мәселелер 
7 Географияның әдіснамалық мәселелері 
8 Географияның гносеологиялық мәселелері 
9 Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 
10 Географияның теориялық мәселелері 
11 Географияның қолданбалы мәселелері 

12 Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 
мәселелелрі және жіктеу әдістері 

13 Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 
байланысу мәселелері 

14 Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің концепциясы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
География ғылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

түсіндіруге қажет болатын бірқатар ілімдер, теориялар және концепциялар 
бар. Ғылыми танымның логикалық дамуына сай әрбір ілім, теория және 
концепция өзінің алдындағы білімдердің негізінде пайда болып, жаңа 
теориялардың қалыптасуына негіз болып табылады. Сондықтан да кез келген 
ілімнің, теорияның және концепцияның дамып қалыптасуы терең және 
мұқият зерттеулерді жүргізуді қажет етеді. 

Мақсаты: Географияның жаратылыстану және қоғамтану 
ғылымдарының бағыттарынан тұратын біртұтас ғылыми жүйе екендігі 
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жөнінде пікір қалыптастыру. Сонымен қатар, оның қазіргі кездегі теориялық 
және әдіснамалық негіздерін құрайтын мәселелерді анықтау. 

Міндеттері: Географияның объективті әлемді зерттеудегі міндеттері 
мен оның қоғамдағы атқаратын қызметі жөнінде сипаттама беру. Осыған 
байланысты географияның теориялық және әдіснамалық негіздеріне сүйене 
отырып, оның тарихи даму кезеңдерінің сатыларын ашып көрсету. 
Географиялық, соның ішінде жалпыгеографиялық, физикалық –
географиялық және қоғамдық – географиялық ғылымдардың терминдері мен 
түсініктеріне, олардың иерархиялық деңгейлеріне, ілімдері мен теорияларына 
және тұжырымдары (концепциялары) мен гипотезаларына жан – жақты 
тоқталып, толық мәнде мәліметтер беру.  

Географиялық ғылымдар жүйесінде қалыптасқан ілімдерге, 
теорияларға және жалпығылымдық, географиялық  концепциялар мен 
гипотезаларға сүйене отырып, закманауи географиялық мәселелерді қалай 
шешуге болатын мүмкіндіктердің сыр – сипатына түсініктемелер беру. 
Географиялық білімдерді күнделікті өмірде, іс жүзінде қалай пайдалану 
керек екендігін түсіндіру. «Географияның теориялық және әдіснамалық 
мәселелері» курсының дәрістік мазмұны магистранттардың ой – өрісін, 
біліктіліг мен құзіреттерін қалыптастыруға байланысты құрастырылған. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Географияның теориялық және әдіснамалық негіздері 
География ғылымдарының жүйесі. Жалпы ғылымдағы және 

интеграциялық үрдістер. География ғылымдарының жалпы құрылымы мен 
тұтастығының мәселелері. Физикалық география- география ғылымдарының 
жаратылыстану қанаты(блогі), оның құрылымы мен құрамы. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: оқу 
Экономикалық, әлеуметтік және саяси география-география 

ғылымдарының жаратылыстану блогі: картография, елтану, түйіскен ғылыми 
бағыттар-геохимия, геоэкология, геоэкономика т.б. Ғылыми білімдердің 
деңгейлері (иерархиясы). Ілімдер, олардың мәні мен мазмұнын білдіретін 
мысалдар, заңдар мен заңдылықтар. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: теориялар 
Ілімдер. Жалпы ғылымдық ілімдер. Жалпы географиялық ілімдер. 

Физикалық-географиялық ілімдер. Әлеуметтік-экономикалық-географиялық 
ілімдер. Ғылыми теориялық деңгейлері. Жалпы ғылымдық теориялар. 
Жалпыгеографиялық теориялар. Физикалық географияның теориялары.     
Әлеуметтік-экономикалық географияның теориялары. Картографияның және 
географиямен шекаралас түйіскен ғылымдардың теориялары. 

 
Ғылыми білімнің деңгейлері: концепция және гипотезалар  
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Ғылыми концепциялардың (тұжырымдардың) деңгейлері: 
концепциялар мен гипотезалар (болжамдар). Жалпыгеографиялық және 
физикалық  географиялық концепциялары (тұжырымдар). Табиғатты 
пайдалану концепциялары (тұжырымдары). Әлеуметтік-экономикалық-
географиялық концепциялар(тұжырымдар). Гипотезалар (болжамдар). 

 
Мәселелік әдіс. Географияның ғылыми ілім жүйесіндегі орны 
География ғылымының ішкі құрылымы, географияның ғылыми ілім 

жүйесіндегі орны, географияның дамуы мен мәселелерінің негізгі үдерістері, 
ғылымдағы мәселелік әдіс, ғылыми мәселелер түсінігі. Географияның 
әдіснамалық, метотеориялық, ғылыми-әдістемелік және қолданбалы әдістері 
Географияның ақпараттық жүйе, географияның философия, әлеуметтану, 
тарих, экономика, статистика, математика, информатика, кибернетика, 
экология, медицина, демография, биология, геология және басқа 
ғылымдармен байланысы.  

 
Метатеоретикалық мәселелер 
Ғылымдағы метатеоретикалық әдіс. Метагеографияның мәселелерінің 

талқыламалығы. Негізгі метатеоретикалық мәселелер: объект, пәні, мәні, 
мазмұны, міндеттері және қызметтерінің мәселелері, географияның ғылыми 
ілім жүйесіндегі орны мен оның қызмет етуінің тетіктері. 

 
Географияның әдіснамалық мәселелері 
Географияның жалпы әдіснамалық негіздері географиядағы кеңістік 

пен уақыт. Қоғамдық-географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері. 
Географиядағы «ерекшелік» және «заңдылық» санаттары.  

 
Географияның гносеологиялық мәселелері 
Қоғамдық географиялық таным үрдістері мен білімнің қалыптасуы. 

Негізгі және жеке қоғамдық географиялық заңдар, танымның теориялық 
және эмпириялық деңгейлері, танымның қалыптасу алгоритмі, ғылыми 
зерттеулер кезеңдері, ғылыми таным жолдары.  

 
Географиялық зерттеулер әдістерінің мәселелері 
Ғылыми әдістің ғылыми тәсілдерімен байланыстары. Қоғамдық 

географиялық зерттеулерге қолданылатын әдістер жүйесі. Жалпы ғылыми 
әдістер: жүйелік анализ және синтез, үлгілеу, формализация, идеализация. 
Аксиматико-гипотетика, дедуктивті әдістерді пайдаланудың келешігі. 
Болжау әдістері: математикалық әдістер мен компьютеризация рөлі. Арнайы 
әдістер: картографиялық, баланстық, баламалы-ареал және далалық. 
Қоғамдық географиялық эксперимент. Қашықтық әдістерінің рөлінің артуы. 

 
Географияның теориялық мәселелері 
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Қоғамды аумақты ұйымдастырудың теориялық әдістері. Қоғамды 
аумақты ұйымдастырудың иерархиялық әдістері. Табиғат пен қоғам 
байланысының әлеуметтік географиялық аспектілері. Ландшафт туралы 
ілімнің қазіргі мәселелері. Ресурсты сақтау мәселелері. Экономикалық-
экологиялық аудандардың қалыптасу мәселелері. Табиғи ресурстық әлеуеті 
экономикалық бағалау мәселелері. Адамдар өмір сүретін экономикалық-
экологиялық ортаның әлеуметтік бағалау мәселелері. Экологиялық мәселелер 
және оларды шешу жолдары. Қоғамдық географиялық байланыстар мен 
қатынастар мәселелері.  

 
Географияның қолданбалы мәселелері 
Қолданбалы зерттеулер маңызы. Географияның өзекті мәселелерді 

шешудегі рөлі. Саяси және экологиялық мәселелелр. Экономикалық және 
демографиялық мәселелер. Азық-түлік және энергетикалық мәселелер. 
Географиялық білім беруді жетілдіру жолдары.  

 
Әлеуметтік және экономикалық география құрылымының 

мәселелері және жіктеу әдістері 
Әлеуметтік және экономикалық география - күрделі ғылыми пәндер 

жүйесі. Ю.Г.Саушкин, Б.Н.Семевский, А.М.Колотиевский, А.Т.Ващенко 
және т.б. интеграция және дифференцияция үрдістері. Әлеуметтік және 
экономикалық география құрылымындағы «өсу нүктесі». Теоретизация, 
теория және теориялық география мәселелері, ғылыми мектептер мәселелері. 
Географиялық талқылаулар. Географтардың халықаралық ақпаратпен алмасу 
және халықаралық ынтымақтастық мәселелері. 

 
Геоверсум геокеңістігіндегі қоғам және табиғаттың өзара 

байланысу мәселелері 
Әдіснамалық мәселелер. Географиялық тәсілдер. Геоверсум және 

социум табиғи әлемі. Әлеуметтік биосфералық концепция және табиғи 
ландшафт концепциясы. Әлеуметтік биосфералық деңгей. Ноосфералық 
өркениеттің аймақтық деңгейі. Табиғи ортаны оңтайландыру мәселелері. 
Өзекті мәселелер және география. Өзекті экологиялық катастрофа. 

 
Табиғи және техногендік әрекеттер тәуекелдігінің концепциясы 
Табиғат пен қоғамның абиотикалық, биотикалық, биокостық, 

әлеуметтік-техногендік және рухани компоненттері. Адамзаттың қоршаған 
ортамен қарым-қатынасының мәселелері. Эволюциялық-кеңістіктік тәсіл. 
Табиғи және басқа да тәуекелдерді туындататын факторлар. Табиғи 
қауіптілік географиясы. Техногендік қауіптілік географиясы. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 



25 
 

1. География ғылымдарындағы дифференциациялық үрдістер. 
2. География ғылымдарындағы интеграциялық үрдістер. 
3. География ғылымдарына кірігіп тұтастанған гуманитарлық 

әлеуметтік, экологиялық және экономикалық бағыттар. 
4. География ғылымдарының құрылымы мен жүйесі туралы түсінік. 
5. Физикалық география. Оның Жер ғаламшарының қабықтары мен 

аймақтық және салалық құрылымы туралы. 
6. Әлеуметтік—экономикалық (қоғамдық) географияның салалық 

және құрылымдық негіздері. 
7. Картография, Елтану және географиямен шектес басқа да 

ғылыми бағыттар туралы. 
8. Географиялық ғылыми мектептер туралы түсінік. 
9. Ғылыми білімдердің деңгейлері: жалпы сипаттамасы. 
10. Ғылыми заңдар мен заңдылықтар. 
11. Ғылыми білімдердің ілімдік деңгейлері: эволюциялық ілім, 

биосфера және ноосфера туралы ілімдер, табиғатты пайдалану ілімі, 
Дүниежүзілік мұхит туралы ілім, мәдени өсімдіктердің тектері туралы ілім. 
Топырақ туралы ілім. Орман туралы ілім т.б. 

12. Жалпы географиялық ілімдер: географиялық орта туралы ілім, 
геожүйелер туралы ілім, геоэкология туралы ілім, конструктивті (үйлесімді) 
география туралы ілім. 

13. Физикалық – географиялық ілімдер: географиялық қабық туралы 
ілім, географиялық ландшафт туралы ілім, табиғи- аумақтық кешен туралы 
ілім. 

14. Әлеуметтік—экономикалық географиялық ілімдер экономикалық 
географияның орны, географиялық еңбек бөлінісі, қоғамды және 
шаруашылықты аумақтық тұрғыдан ұйымдастыру туралы ілім. 

15. Жалпы ғылыми және географиялық теориялар: географиялық 
детерминизм теориясы, тұрақты даму теориясы,  

16.  Аудандық жоспарлау теориясы, болжамдау теориясы және 
географиялық бағалау теориясы 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Физикалық – географиялық теориялар. Физикалық-географиялық 
аудандастыру теориясы. 

2. Литосфералық плиталардың тектоникалық теориясы. 
3. Әлеуметтік –экономикалық-географиялық теориялар. 
4. Өндіргіш күштерді орналастыру теориясы. 
5. Өнеркәсіпті орналастырудың стандарттық теориясы. 
6. Ауыл шаруашылығы салаларын орналастырудың И.Тюнен 

негіздеген теориясы. 
7. Экономикалық аудандастыру теориясы. 
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8. Шаруашылық салалары бойынша елді өнеркәсіптік 
(А.Т.Хрющев), ауыл шаруашылық (А.Н.Ракитников, В.Н.Крочков), көліктік 
(И.В.Никольский) аудандарға бөлудің теориялық негіздері. 

9. Дүниежүзілік шаруашылық географиясының теориялық 
негіздері. 

10. Шаруашылықтың аумақтық құрылымы туралы теория. 
11. Халықтардың қоныстануы туралы теория. 
12. Геоурбанистика теориясы. 
13. Орталық жерлер теориясы. 
14. Картографияның және географиямен шекаралас ғылымдар 

теориясы. 
15. Геосаясат теориясы. 

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Географияның ғылым ретінде даму тарихы 
2. География ғылымдарының қайнар көзі 
3. Географияның тарихындағы сипаттама периоды 
4. География и картография 
5. География және аралас ғылымдар 
6. География ғылымдарының даму тарихындағы дағдарысты 

кезеңдер 
7. Физикалық географияның ғылым ретінде болуы 
8. Географияның физикалық және экономикалық болып бөлінуі 
9. Экономикалық және әлеуметтік география ғылым ретінде 
10. Әлеуметтік-экономикалық географияның ұғымы 
11. Әлеуметтік-экономикалық географияның құрылымы 
12. Экономикалық географиялық зерттеулер: кезеңдері, міндеттері, 

тұжырымы 
13. Жүйелі әдіс – экономикалық және әлеуметтік географияның 

методикалық негізі 
14. Экономикалық және әлеуметтік географияның дамуындағы 

маңызды тенденциялар 
15. Экономикалық және әлеуметтік географияның ақпарат көздері 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004.,-231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н..,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  
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3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции. - М.: МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Қосымша: 
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 

для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович.М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура – М.: Владос,1998. 
 
Интернет-ресурстар: 
1. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 
2. Географический энциклопедический словарь - 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 
3. Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4. Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5. Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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TMPG 5301 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ  

 
(профильное  направление) 

 
Объем - 3 кредита  

 
Автор: 

Темирбековым А.Т. -  кандидат географических наук, профессор 
кафедры географии, землеустройства и кадастра факультета географии и 

природопользования  
 

Рецензенты: 
Аубакирова А.А. – доктор географических наук, профессор 

университета Нархоз  
Вилесов Е.Н. - доктор географических наук, профессор кафедры  

географии, землеустройства и кадастра Казахского национального 
университета имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теорические и 

методологические проблемы географии» составлена в соответствии с новыми 
концептуальными положениями по подготовке конкуретноспособных кадров 
и посвящениа раскрытию и обобщению теоретических и методологических 
положений накопленные в науке целом, и в географической науке в 
особенности в ходе их исторического развития. В процессе изучения учебной 
дисциплины магистр должен 

Знать: 
- теорические основы современного состояния научной картины 

мира и географической картины мира; законы и закономерности в науке. 
- проблемы дифференциации и интеграции как  в науке целом,так 

и в географии; иерархаю научных знаний: учения,теории, канцепции и 
гипотезы; 

- современную систему географических наук и их 
междисциплинарную связь; о научных школах географии. 

Умения и навыки, приобретаемые студентом в прцессе освоения 
дисциплины: 

- проводить системный анализ географичееһских явлений и 
процессов в природе в обществе;  

- раскрывать сущность взаимосвязей происходящих в природе и в 
обществе в глобальном, региональном и в локальном уровне; 
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- проводить экспертную оценку по проблемам рационального 
природопользования в системе «общество-природа», «человек -окружащая 
среда»; 

- составить аналитический обзор по теоретическим и 
методологическим проблемам географии в сфере научных и педагогоических 
исследований и в системе образования. 

Курс расценивается как один из базовых по своей методологической и 
предметно-содержательной значимости в подготовке магистров. Для 
изучения данного курса студентам необходимы базовые знания, полученные 
при изучении таких дисциплин как: «Физическая география России», 
«Физическая география материков и океанов», «Экономическая, социальная 
и политическая география», «География населения с основами демографии», 
«Основы территориальной организации общества», «Политическая 
география и геополитика». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
2 Иерархия научных знаний: учения  
3 Иерархия научных знаний: теории 
4 Иерархия научных знаний: концепции и гипотизы 
5 Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
6 Метатеоретические проблемы 
7 Методологические проблемы географии 
8 Гносеологические проблемы географии 
9 Проблемы методов географических исследований 
10 Теоретические проблемы в географии 
11 Прикладные проблемы в географии 
12 Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации 
13 Проблемы  взаимодействия общества и природы в 

геопространстве геоверсума 
14 Концепция риска природных и техногенных проявлений 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В географии существует и необходимо констатироват что действует 

целый ряд учений, теорий, концепций которые составляют теоретическую и 
методологическую основу географической науки. Однако, следует указать и 
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на то, что ни одна из них по мнению ученых теоретиков и методологов 
географической науки не достигла уровня истинно синтетической теории. 
Вместе с тем каждая из них внесла и вносит большой вклад в дальнейшей 
разработке теоретических и методологических положении географии. 

Логика развития научного познания такова, что каждая концепция, 
теория, учения возникая на основе предшествующих,со временам 
оказывается источником для формирования или разработки новых 
теоретических суждений. Поэтому любое исследование по теории и 
методологии географии дожно начинаться с пристального, углубленного 
изучения существующих положений любого учения, теории и концепции 
географической науки. Этим и обусловлена содержание лекционного курса 
«Теоретические и методологические проблемы географической науки». 

Цель: ознокомить магистрантов с достижениями современной 
географической науки, сформировать представление о теоретичиских и 
методологических проблемах географии, применяемых исследованиях 
подходах и методах; показать их роль в системе географических знаний, 
помочь раскрытию взаимосвязей явлений и процессов, происходящих ныне в 
природе и обществе на глобальном, региональном и на локальном уровнях. 

В связи с различием масштабов охвата объектов изучения,методов 
исследования и иерархическими уровнями знаний в программе уделено 
особое внимание основам научного анализа движения мысли  от 
эмпирических результатов,известных из географической учебной литературы 
к теоретическому суждению как наиболее актуальной в методологическом 
плане.В соответствии с этим в ходе изучения  пробудить интерес студентов к 
дальнейшему самосточтельному изучению географических проблем 
современности.  

Задачи: В результате изучения дисциплины магистрант должен знать 
основные проблемы, стоящие перед современоной географической наукой; 
основные пути, методы и подходы для решения этих проблем; современную 
научную библиографию, касающуюся географической картины мира; уметь 
ориентироваться в сложных переплетениях наиболее важных проблем в 
системе «природа-общество-человек». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
История развития наук как основа формирования теории науки. 

Современные представления о научной картине мира. Географическая 
картина мира. Сквозные научные направления пронизывающие 
географическую науку. Система географических наук. Проблемы общей 
структуры. Естественно – географические и отраслевые экономико – 
гоеграфические науки. Понятие о научных школах. Законы и 
закономерности. 
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Иерархия научных знании. Учения.  
Примерная схема иерархии. Общенаучные учения: Эволюционное 

учение, учение о биосфере и ноосфере, учение о природопользовании,учение 
о Мировом океане, учение о происхождении культурных растений, учение о 
почвах, учение о лесе. Общегеографические учения: учение о 
географической среде, учение о геосистемах, учение о геоэкологии, учение о 
конструктивной географии. Учения в физической географии: учение о 
географической оболочке, учение о географической зональности, учение о 
географическом ландшафте. Учения в социально – экономической 
географии: учение об экономико – географическом положении, учение о 
географическом  разделении труда, учение о территориально – 
производственном комплексе, учение территориалной организации хозяйства 
и общества. Учения в картографии и пограничных науках: учение о 
географической карте, учение о природно – очаговых заболеваниях, учение о 
биогеоценозе, учения о геохимии ландшафта. 

 
Иерархия научных знаний: теории.  
Общенауные теории: теория географического детерминизма, теория 

устойчивого развития, теория районной планировки, теория 
прогнозирования. Общегеографические теории: теория регионального 
развития (регионализма), теория географических оценок, технологическая 
оценка, экономико-географическая оценка, антропоэкологическая  оценка, 
поэлементная (кадастровая) оценка, интегральная оценка, теория о четырех 
стадиях оценок, географическая теория риска: описания риска природного 
характера, риска техногенного характера.Теории физической географии: 
теория физико-географического районирования, теория частного 
геоморфологического районирования (академики К.К.Марков, 
И.П.Герасимов), климатического районирования (академики Л.С.Берг, 
М.И.Будыко, А.А.Григорьев, Б.П.Алисов), гидрогеологическое 
(М.И.Львович, В.А.Троицкий), Мирового океана (Н.Н.Зубов), а так же 
почвенно-географическое, биогеографическое, зоогеографическое 
районирование, комплексное районирование , теория тектоники 
литосферных плит.Теории социально-экономической географии: теория 
размещения производительных сил, теория штандорта промышленности, 
теория экономического районирования: отрослевое промышленное и 
сельско-хозяйственное районирование, теория мирового хозяйства, теория 
территориальной структуры хозяйства, теория расселения населения, теория 
геоурбанистики, теория центральных мест.Теории картографии и 
пограничных наук: теоретические основы географической картографии , 
теория геоизображении, теория демографического перехода, теория 
этногенеза, теория геополитики. 

 
Иерархия научных знаний: концепции и гипотезы.  
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Общегеографические и физико-географические концепции: концепция 
геотехнических систем, концепция мониторинга окружающей среды, 
концепция географической экспертизы, концепция проблемного 
страноведения, концепция поляризованного ландшафта, морфоструктурная 
концепция И.П.Герасимова и Ю.А.Мещерякова. Концепции 
природопользования, социально-экономической географии, картографии и 
пограничных наук. Концепция устойчивости и изменчивости геосистем, 
концепция природно-ресурсного потенциала, концепция ресурсных циклов, 
концепция территориальных сочетаний природных ресурсов, концепция 
«Экологического императива», концепция глобальной экологии.  Концепции 
социально-экономической географии: концепция больших циклов, 
концепция энерго-производственных циклов, концепция опорного каркаса 
территории, концепция «полюсов роста», концепция единой системы 
расселения, концепция глобальных (мировых) городов, концепция 
территориальной рекреационной системы, концепция качества населения и 
качества жизни. Концепции картографии: модельно-позновательная 
концепция, коммуникативная концепция, концепции политическрй 
географии, концепции геополитики: 1) « Хартленда» («Сердцевинной 
земли»); 2) Внутренного пояса («Внутренного полумесяца»); 3) Внешного 
пояса («Внешного полумесяца»); панрегиональная концепция Карла 
Хаусхофера «Панамерика», «Евроафрика», «Панроссия» и Япония, 
концепция «Холодной войны» и конфронтации двух мировых систем, 
концепции «сдерживания», и «ядерного устращения» Генри Киссинджера , 
Збинева Бжезинского, концепция евразийства Н.А.Назарбаева, концепции 
этнического (истерико-этнического) районирования. Научные гипотезы, их 
место в географической науке. Космогонические гипотезы , гипотеза дрейфа 
материков, гипотеза расширяющейся Земли, гипотеза «парникового 
эффекта», гипотеза стабилизации численности населения Земли. 

 
Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
Объект и предмет географии. Внутренняя структура  географической 

науки. Место географии в системе научного знания. Основные тенденции 
развития и проблемы географии. Проблемный подход в науке. Понятие 
научной проблемы. Классификация проблем в географической науке. 
Методологические, метатеоретические, теоретические, научно-методические 
и прикладные проблемы в географии. 

География как открытая информационная система. Связи географии с 
другими науками: философией, социологией, историей, экономикой, 
статистикой, математикой, информатикой, кибернетикой, экологией, 
медициной, демографией, биологией, геологией и другими науками. 
Экологизация, гуманизация, социологизация, математематизация, 
информатизация географической науки. 
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Метатеоретические проблемы  
Метатеоретический подход в науке. Дискуссионность проблемы 

метагеографии. Основные метатеоретические проблемы: проблемы объекта, 
предмета, содержания, задач и функций, места географии в системе научного 
знания и механизм ее функционирования. 

  
Методологические проблемы географии  
Общеметодологические основы географии. Пространство и время в 

географии. Проблемы методов общественно-географических исследований. 
Категории «особенность» и «закономерность» в географии. 

  
Гносеологические проблемы географии  
Процессы общественно-географического познания и формирования 

знаний. Основной  и частные общественно-географические законы. 
Теоретический и эмпириический уровни познания. Алгоритм формирования 
истинных знаний. Цикл научного исследования. Цели познания. 
Сенсуальный (чувственный) и рациональный (абстрактно-логический) 
подходы. Методический арсенал географии. Пути научного познания. 
Общественная практика как фундаментальный критерий географических 
истин. Семиотические проблемы экономической и социальной географии. 
Проблемы языка географии.  

  
Проблемы методов географических исследований  
Связь  научного метода с научными подходами и приемами. 

Превращение положений, выводов и принципов науки в методы 
исследования и преобразовательной деятельности. Теория как метод и метод 
как теория. Система методов, применяемых в общественно-географических 
исследованиях. Принципы объективности, движения и развития, историзма, 
взаимообусловленности и взаимодействия явлений и процессов. Парные 
категории: причина-следствие, форма-содержание, количество-качество, 
сущность-явление, необходимость-случайность. Общенаучные методы: 
системный анализ и синтез, моделирование, формализация, идеализация. 
Перспективы использования аксиматико- и гипотетико-дедуктивного метода. 
Метод прогнозирования. Роль математических методов и компьютеризации. 
Специальные методы: картографический, балансовый, аналоговых ареалов, 
полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли 
дистанционных методов 

  
Теоретические проблемы в географии  
Теоретические проблемы территориальной организации общества. 

Проблемы иерархии территориальной организации общества. Социально-
географические аспекты взаимодействия природы и общества. Неустойчивая 
биосфера и социобиосферный  этап  развития системы «общество-природа». 
Современные проблемы учения о ландшафте. Проблема ресурсосбережения. 
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Проблемы формирования эколого-экономических районов. Проблемы 
экономической оценки природно-ресурсного потенциала. Проблемы 
социальной оценки эколого-экономической среды жизни людей. 
Экологические проблемы и пути их разрешения. Проблемы общественно-
географических связей и отношений. 

  
Прикладные проблемы в географии  
Сущность прикладных исследований. Роль географии в решении 

глобальных проблем. Политические и экологические проблемы. 
Экономические и демографические проблемы. Продовольственная и 
энергетическая проблема. Пути совершенствования географического 
образования (проблемы высшего образования, содержательный уровень и 
структура учебных дисциплин в вузах РФ, пути совершенствования высшего 
образования, проблемы школьного географического образования).  

  
Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации  
Экономическая и социальная география как сложная система научных 

дисциплин. Процессы интеграции и дифференциации Ю.Г.Саушкина, 
Б.Н.Семевского, А.М.Колотиевского, А.Т.Ващенко и др. «Точки роста» в 
структуре экономической и социальной географии. Проблемы теоретизации, 
теории и теоретической географии. Проблемы развития и организационного 
механизма функционирования. Проблема научных школ. Проблемы 
подготовки кадров, взаимодействия академической и вузовской науки. 
Географические дискуссии. Проблемы международного обмена 
информацией и международного сотрудничества географов.  

  
Проблемы  взаимодействия общества и природы в геопространстве 

геоверсума 
Вопросы методологии. Географический подход. Природный мир 

геоверсума и социум. Социобиосферная концепция и концепция культурного 
ландшафта. Модель поляризованного культурного ландшафта. 
Социобиосферный уровень. Региональный уровень ноосферных 
цивилизаций. Проблема оптимизации природной среды. Глобальные 
проблемы и география. Глобальная экологическая катастрофа и поиск  
стратегии выживания. 

  
Концепция риска природных и техногенных проявлений  
Абиотические, биотические, биокосные, социально-техногенные, 

духовные компоненты природы и общества. Проблема взаимодействия 
человечества с окружающей средой. Эволюционно-пространственный 
подход. Факторы, вызывающие рост природного или иного риска. География 
природных опасностей. География техногенных опасностей.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
1. Процесс дифференциации в географии. 
2. Процесс интеграции в географии. 
3. Сквозные направления пронизывающие географическую науку и 

проблемы ее единства и целостности. 
4. Система географических наук. Проблемы общей структуры. 
5. Подсистемы географических наук. Физическая география как 

наука о географической оболочке Земли. 
6. Общая и региональная физическая география,отраслевые физико-

географические науки. 
7. Подсистемы географических наук.Социально-

экономическая(общественная) география как наука изучающая 
закономерности территориальной организации материального производства 
и расселения людей(жизни общества). 

8. Картография как техническая,естественная и общественная наука 
имеющая теснейшую связь с теорией познания и географическими науками. 

9. Страноведение как фундамент географических наук и как фактор 
связующий целостность системы географических наук. 

10. Понятие о научных школах. Географические научные школы. 
11. Иерархия научных знаний: примерная схема иерархии. Законы и 

закономерности в науке. 
12. Общенаучные учения:эволюционные учение,учение о биосфере и 

ноосфере,учение о природопользовании, учение о Мировом океане,учение о 
происхождении культурных растений, учение о почвах,учение о лесе. 

13. Общенаучные теории, общегеографические теории,теории 
физической географии,теории социально-экономической 
географии,картографии и пограничных наук. 

14. Общегеографические и физико-географические 
концепции,концепции природопользования,социально-экономической 
географии,картографии и пограничных наук. 

15. Научные гипотезы,их место в географической науке. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Теории физической географии.Теория физико-географического 

районирования. 
2. Теория тектоники литосферных плит. 
3. Теория регионального развития (регионализма). 
4. Теория географических оценок. 
5. Теория социально-экономической географии. 
6. Теория размещения производительных сил. 
7. Теория штандорта промышленности Альфреда Вебера. 
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8. Теория экономического районирования. 
9. Теоретические основы районирования по отраслям хозяйства: 

промышленного (А.Т.Хрущева), сельско-хозяйственного (А.Н. Ракитникова, 
В.Г.Крючкова), транспортного (И.В.Никольского). 

10. Теория географии Мирового хозяйства. 
11. Теория о территориальной структуре хозяйства. 
12. Теория расселения населения. 
13. Теория геоурбанистики. 
14. Теория центральных мест Вальтера Кристаллера и Августа Леша. 
15. Теория геополитики. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития географии как науки. 
2. Истоки географической науки. 
3. Описательный период (этап накопления материала) в истории 

географии. 
4. География и картография. 
5. География и смежные науки. 
6. Кризисные периоды в истории развития географической науки. 
7. Становление научной физической географии. 
8. Разделение географии на две науки-географию физическую и 

географию экономическую. 
9. Экономическая и социальная география как наука. 
10. Сущность сациально-экономической географии. 
11. Структура сациально-экономической географии. 
12. Экономико-географическое исследование: этапы, задачи, 

значение. 
13. Системный подход-как методологическая основа экономической 

и социальной географии. 
14. Важнейшие тенденции в развитии экономической и сациальной 

географии. 
15. Источники информации по экономической и сациальной 

географии. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004.,-231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н..,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  
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3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции.-М.:МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Дополнительная: 

1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 
для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович.М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура – М.: Владос,1998. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 

2. Географический энциклопедический словарь - 
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 

3. Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4. Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5. Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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TMPG 5301 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ 

 
(научное и педагогическое направление) 

 
Объем - 2 кредита 

 
Автор: 

Темирбековым А.Т. -  кандидат географичеких наук, профессор 
кафедры географии, землеустройства и кадастра факультета географии и 

природопользования  
 

Рецензенты: 
Аубакирова А.А. -  доктор географических наук, профессор 

университета Нархоз  
Вилесов Е.Н. - доктор географических наук, профессор  кафедры  

географии, землеустройства и кадастра Казахского национального 
университета имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теорические и 

методологические проблемы географии» составлена в соответствии с новыми 
концептуальными положениями по подготовке конкуретноспособных кадров 
и посвящениа раскрытию и обобщению теоретических и методологических 
положений накопленные в науке целом, и в географической науке в 
особенности в ходе их исторического развития. В процессе изучения учебной 
дисциплины магистр должен 

Знать: 
- теорические основы современного состояния научной картины 

мира и географической картины мира; законы и закономерности в науке. 
- проблемы дифференциации и интеграции как  в науке целом,так 

и в географии; иерархаю научных знаний: учения,теории, канцепции и 
гипотезы; 

- современную систему географических наук и их 
междисциплинарную связь; о научных школах географии; 

 Умения и навыки, приобретаемые студентом в прцессе освоения 
дисциплины: 

- проводить системный анализ географичееһских явлений и 
процессов в природе в обществе.  

- раскрывать сущность взаимосвязей происходящих в природе и в 
обществе в глобальном, региональном и в локальном уровне. 
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- проводить экспертную оценку по проблемам рационального 
природопользования в системе «общество-природа», «человек -окружащая 
среда» . 

- составить аналитический обзор по теоретическим и 
методологическим проблемам географии в сфере научных и педагогоических 
исследований и в системе образования. 

Курс расценивается как один из базовых по своей методологической и 
предметно-содержательной значимости в подготовке магистров. Для 
изучения данного курса студентам необходимы базовые знания, полученные 
при изучении таких дисциплин как: «Физическая география России», 
«Физическая география материков и океанов», «Экономическая, социальная 
и политическая география», «География населения с основами демографии», 
«Основы территориальной организации общества», «Политическая 
география и геополитика». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
1 Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
2 Иерархия научных знаний: учения  
3 Иерархия научных знаний: теории 
4 Иерархия научных знаний: концепции и гипотизы 
5 Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
6 Метатеоретические проблемы 
7 Методологические проблемы географии 
8 Гносеологические проблемы географии 
9 Проблемы методов географических исследований 
10 Теоретические проблемы в географии 
11 Прикладные проблемы в географии 
12 Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации 
13 Проблемы  взаимодействия общества и природы в 

геопространстве геоверсума 
14 Концепция риска природных и техногенных проявлений 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В географии существует и необходимо констатироват что действует 

целый ряд учений, теорий, концепций которые составляют теоретическую и 
методологическую основу географической науки. Однако, следует указать и 
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на то, что ни одна из них по мнению ученых теоретиков и методологов 
географической науки не достигла уровня истинно синтетической теории. 
Вместе с тем каждая из них внесла и вносит большой вклад в дальнейшей 
разработке теоретических и методологических положении географии. 

Логика развития научного познания такова, что каждая концепция, 
теория, учения возникая на основе предшествующих,со временам 
оказывается источником для формирования или разработки новых 
теоретических суждений. Поэтому любое исследование по теории и 
методологии географии дожно начинаться с пристального, углубленного 
изучения существующих положений любого учения, теории и концепции 
географической науки. Этим и обусловлена содержание лекционного курса 
«Теоретические и методологические проблемы географической науки». 

Цель: ознокомить магистрантов с достижениями современной 
географической науки, сформировать представление о теоретичиских и 
методологических проблемах географии, применяемых исследованиях 
подходах и методах; показать их роль в системе географических знаний, 
помочь раскрытию взаимосвязей явлений и процессов, происходящих ныне в 
природе и обществе на глобальном, региональном и на локальном уровнях. 

В связи с различием масштабов охвата объектов изучения,методов 
исследования и иерархическими уровнями знаний в программе уделено 
особое внимание основам научного анализа движения мысли  от 
эмпирических результатов,известных из географической учебной литературы 
к теоретическому суждению как наиболее актуальной в методологическом 
плане.В соответствии с этим в ходе изучения  пробудить интерес студентов к 
дальнейшему самосточтельному изучению географических проблем 
современности.  

Задачи: В результате изучения дисциплины магистрант должен знать 
основные проблемы, стоящие перед современоной географической наукой; 
основные пути, методы и подходы для решения этих проблем; современную 
научную библиографию, касающуюся географической картины мира; уметь 
ориентироваться в сложных переплетениях наиболее важных проблем в 
системе «природа-общество-человек». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
История развития наук как основа формирования теории науки. 

Современные представления о научной картине мира. Географическая 
картина мира. Сквозные научные направления пронизывающие 
географическую науку. Система географических наук. Проблемы общей 
структуры. Естественно – географические и отраслевые экономико – 
гоеграфические науки. Понятие о научных школах. Законы и 
закономерности. 
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Иерархия научных знании. Учения.  
Примерная схема иерархии. Общенаучные учения: Эволюционное 

учение, учение о биосфере и ноосфере, учение о природопользовании,учение 
о Мировом океане, учение о происхождении культурных растений, учение о 
почвах, учение о лесе. Общегеографические учения: учение о 
географической среде, учение о геосистемах, учение о геоэкологии, учение о 
конструктивной географии. Учения в физической географии: учение о 
географической оболочке, учение о географической зональности, учение о 
географическом ландшафте. Учения в социально – экономической 
географии: учение об экономико – географическом положении, учение о 
географическом  разделении труда, учение о территориально – 
производственном комплексе, учение территориалной организации хозяйства 
и общества. Учения в картографии и пограничных науках: учение о 
географической карте, учение о природно – очаговых заболеваниях, учение о 
биогеоценозе, учения о геохимии ландшафта. 

 
Иерархия научных знаний: теории.  
Общенауные теории: теория географического детерминизма, теория 

устойчивого развития, теория районной планировки, теория 
прогнозирования. Общегеографические теории: теория регионального 
развития (регионализма), теория географических оценок, технологическая 
оценка, экономико-географическая оценка, антропоэкологическая  оценка, 
поэлементная (кадастровая) оценка, интегральная оценка, теория о четырех 
стадиях оценок, географическая теория риска: описания риска природного 
характера, риска техногенного характера.Теории физической географии: 
теория физико-географического районирования, теория частного 
геоморфологического районирования (академики К.К.Марков, 
И.П.Герасимов), климатического районирования (академики Л.С.Берг, 
М.И.Будыко, А.А.Григорьев, Б.П.Алисов), гидрогеологическое 
(М.И.Львович, В.А.Троицкий), Мирового океана (Н.Н.Зубов), а так же 
почвенно-географическое, биогеографическое, зоогеографическое 
районирование, комплексное районирование, теория тектоники литосферных 
плит.Теории социально-экономической географии: теория размещения 
производительных сил, теория штандорта промышленности, теория 
экономического районирования: отрослевое промышленное и сельско-
хозяйственное районирование, теория мирового хозяйства, теория 
территориальной структуры хозяйства, теория расселения населения, теория 
геоурбанистики, теория центральных мест. Теории картографии и 
пограничных наук: теоретические основы географической картографии, 
теория геоизображении, теория демографического перехода, теория 
этногенеза, теория геополитики. 

 
Иерархия научных знаний: концепции и гипотезы.  
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Общегеографические и физико-географические концепции: концепция 
геотехнических систем, концепция мониторинга окружающей среды, 
концепция географической экспертизы, концепция проблемного 
страноведения, концепция поляризованного ландшафта, морфоструктурная 
концепция И.П.Герасимова и Ю.А.Мещерякова. Концепции 
природопользования, социально-экономической географии, картографии и 
пограничных наук. Концепция устойчивости и изменчивости геосистем, 
концепция природно-ресурсного потенциала, концепция ресурсных циклов, 
концепция территориальных сочетаний природных ресурсов, концепция 
«Экологического императива», концепция глобальной экологии.  Концепции 
социально-экономической географии: концепция больших циклов, 
концепция энерго-производственных циклов, концепция опорного каркаса 
территории, концепция «полюсов роста», концепция единой системы 
расселения, концепция глобальных (мировых) городов, концепция 
территориальной рекреационной системы, концепция качества населения и 
качества жизни. Концепции картографии: модельно-позновательная 
концепция, коммуникативная концепция, концепции политическрй 
географии, концепции геополитики: 1) « Хартленда» («Сердцевинной 
земли»); 2) Внутренного пояса («Внутренного полумесяца»); 3) Внешного 
пояса («Внешного полумесяца»); панрегиональная концепция Карла 
Хаусхофера «Панамерика», «Евроафрика», «Панроссия» и Япония, 
концепция «Холодной войны» и конфронтации двух мировых систем, 
концепции «сдерживания», и «ядерного устращения» Генри Киссинджера, 
Збинева Бжезинского, концепция евразийства Н.А.Назарбаева, концепции 
этнического (истерико-этнического) районирования. Научные гипотезы, их 
место в географической науке. Космогонические гипотезы, гипотеза дрейфа 
материков, гипотеза расширяющейся Земли, гипотеза «парникового 
эффекта», гипотеза стабилизации численности населения Земли. 

 
Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
Объект и предмет географии. Внутренняя структура  географической 

науки. Место географии в системе научного знания. Основные тенденции 
развития и проблемы географии. Проблемный подход в науке. Понятие 
научной проблемы. Классификация проблем в географической науке. 
Методологические, метатеоретические, теоретические, научно-методические 
и прикладные проблемы в географии. 

География как открытая информационная система. Связи географии с 
другими науками: философией, социологией, историей, экономикой, 
статистикой, математикой, информатикой, кибернетикой, экологией, 
медициной, демографией, биологией, геологией и другими науками. 
Экологизация, гуманизация, социологизация, математематизация, 
информатизация географической науки. 
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Метатеоретические проблемы  
Метатеоретический подход в науке. Дискуссионность проблемы 

метагеографии. Основные метатеоретические проблемы: проблемы объекта, 
предмета, содержания, задач и функций, места географии в системе научного 
знания и механизм ее функционирования. 

  
Методологические проблемы географии  
Общеметодологические основы географии. Пространство и время в 

географии. Проблемы методов общественно-географических исследований. 
Категории «особенность» и «закономерность» в географии. 

  
Гносеологические проблемы географии  
Процессы общественно-географического познания и формирования 

знаний. Основной  и частные общественно-географические законы. 
Теоретический и эмпириический уровни познания. Алгоритм формирования 
истинных знаний. Цикл научного исследования. Цели познания. 
Сенсуальный (чувственный) и рациональный (абстрактно-логический) 
подходы. Методический арсенал географии. Пути научного познания. 
Общественная практика как фундаментальный критерий географических 
истин. Семиотические проблемы экономической и социальной географии. 
Проблемы языка географии.  

  
Проблемы методов географических исследований  
Связь  научного метода с научными подходами и приемами. 

Превращение положений, выводов и принципов науки в методы 
исследования и преобразовательной деятельности. Теория как метод и метод 
как теория. Система методов, применяемых в общественно-географических 
исследованиях. Принципы объективности, движения и развития, историзма, 
взаимообусловленности и взаимодействия явлений и процессов. Парные 
категории: причина-следствие, форма-содержание, количество-качество, 
сущность-явление, необходимость-случайность. Общенаучные методы: 
системный анализ и синтез, моделирование, формализация, идеализация. 
Перспективы использования аксиматико- и гипотетико-дедуктивного метода. 
Метод прогнозирования. Роль математических методов и компьютеризации. 
Специальные методы: картографический, балансовый, аналоговых ареалов, 
полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли 
дистанционных методов 

  
Теоретические проблемы в географии  
Теоретические проблемы территориальной организации общества. 

Проблемы иерархии территориальной организации общества. Социально-
географические аспекты взаимодействия природы и общества. Неустойчивая 
биосфера и социобиосферный  этап  развития системы «общество-природа». 
Современные проблемы учения о ландшафте. Проблема ресурсосбережения. 
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Проблемы формирования эколого-экономических районов. Проблемы 
экономической оценки природно-ресурсного потенциала. Проблемы 
социальной оценки эколого-экономической среды жизни людей. 
Экологические проблемы и пути их разрешения. Проблемы общественно-
географических связей и отношений. 

  
Прикладные проблемы в географии  
Сущность прикладных исследований. Роль географии в решении 

глобальных проблем. Политические и экологические проблемы. 
Экономические и демографические проблемы. Продовольственная и 
энергетическая проблема. Пути совершенствования географического 
образования (проблемы высшего образования, содержательный уровень и 
структура учебных дисциплин в вузах РФ, пути совершенствования высшего 
образования, проблемы школьного географического образования).  

  
Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации  
Экономическая и социальная география как сложная система научных 

дисциплин. Процессы интеграции и дифференциации Ю.Г.Саушкина, 
Б.Н.Семевского, А.М.Колотиевского, А.Т.Ващенко и др. «Точки роста» в 
структуре экономической и социальной географии. Проблемы теоретизации, 
теории и теоретической географии. Проблемы развития и организационного 
механизма функционирования. Проблема научных школ. Проблемы 
подготовки кадров, взаимодействия академической и вузовской науки. 
Географические дискуссии. Проблемы международного обмена 
информацией и международного сотрудничества географов.  

  
Проблемы  взаимодействия общества и природы в геопространстве 

геоверсума 
Вопросы методологии. Географический подход. Природный мир 

геоверсума и социум. Социобиосферная концепция и концепция культурного 
ландшафта. Модель поляризованного культурного ландшафта. 
Социобиосферный уровень. Региональный уровень ноосферных 
цивилизаций. Проблема оптимизации природной среды. Глобальные 
проблемы и география. Глобальная экологическая катастрофа и поиск  
стратегии выживания. 

  
Концепция риска природных и техногенных проявлений  
Абиотические, биотические, биокосные, социально-техногенные, 

духовные компоненты природы и общества. Проблема взаимодействия 
человечества с окружающей средой. Эволюционно-пространственный 
подход. Факторы, вызывающие рост природного или иного риска. География 
природных опасностей. География техногенных опасностей.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Процесс дифференциации в географии. 
2. Процесс интеграции в географии. 
3. Сквозные направления пронизывающие географическую науку и 

проблемы ее единства и целостности. 
4. Система географических наук.Проблемы общей структуры. 
5. Подсистемы географических наук.Физическая география как 

наука о географической оболочке Земли. 
6. Общая и региональная физическая география,отраслевые физико-

географические науки. 
7. Подсистемы географических наук. Социально-экономическая 

(общественная) география как наука изучающая закономерности 
территориальной организации материального производства и расселения 
людей (жизни общества). 

8. Картография как техническая,естественная и общественная наука 
имеющая теснейшую связь с теорией познания и географическими науками. 

9. Страноведение как фундамент географических наук и как фактор 
связующий целостность системы географических наук. 

10. Понятие о научных школах. Географические научные школы. 
11. Иерархия научных знаний: примерная схема иерархии. Законы и 

закономерности в науке. 
12. Общенаучные учения:эволюционные учение,учение о биосфере и 

ноосфере,учение о природопользовании,учение о Мировом океане,учение о 
происхождении культурных растений,учение о почвах,учение о лесе. 

13. Общенаучные теории,общегеографические теории, теории 
физической географии,теории социально-экономической географии, 
картографии и пограничных наук. 

14. Общегеографические и физико-географические концепции, 
концепции природопользования, социально-экономической географии, 
картографии и пограничных наук. 

15. Научные гипотезы,их место в географической науке. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Теории физической географии.Теория физико-географического 

районирования. 
2. Теория тектоники литосферных плит. 
3. Теория регионального развития (регионализма). 
4. Теория географических оценок. 
5. Теория социально-экономической географии. 
6. Теория размещения производительных сил. 
7. Теория штандорта промышленности Альфреда Вебера. 
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8. Теория экономического районирования. 
9. Теоретические основы районирования по отраслям хозяйства: 

промышленного(А.Т.Хрущева), сельско-хозяйственного (А.Н.Ракитникова, 
В.Г.Крючкова), транспортного (И.В.Никольского). 

10. Теория географии Мирового хозяйства. 
11. Теория о территориальной структуре хозяйства. 
12. Теория расселения населения. 
13. Теория геоурбанистики. 
14. Теория центральных мест Вальтера Кристаллера и Августа Леша. 
15. Теория геополитики. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития географии как науки. 
2. Истоки географической науки. 
3. Описательный период (этап накопления материала) в истории 

географии. 
4. География и картография. 
5. География и смежные науки. 
6. Кризисные периоды в истории развития географической науки. 
7. Становление научной физической географии. 
8. Разделение географии на две науки-географию физическую и 

географию экономическую. 
9. Экономическая и социальная география как наука. 
10. Сущность сациально-экономической географии. 
11. Структура сациально-экономической географии. 
12. Экономико-географическое исследование: этапы, задачи, 

значение. 
13. Системный подход-как методологическая основа экономической и 

социальной географии. 
14. Важнейшие тенденции в развитии экономической и сациальной 

географии. 
15. Источники информации по экономической и сациальной 

географии. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТЕРЫ 
 

Основная: 
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004.,-231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н..,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  
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3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции.-М.: МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Дополнительная: 
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 

для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович.М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура . – М.: Владос,1998. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 
2. Географический энциклопедический словарь - 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 
3. Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4. Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5. Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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TMPG 5301 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ  

 
(профильное направление) 

 
Объем – 1 кредит 

 
Темирбекова А.Т. – кандидат географических наук, профессор кафедры 
географии, землеустройства и кадастра факультета географии и 

природопользования 
 

Рецензенты 
Аубакирова А.А. -  доктор географических наук, профессор 

университета Нархоз  
Вилесов Е.Н. - доктор географических наук,  профессор кафедры  

географии, землеустройства и кадастра Казахского национального 
университета имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
Типовая учебная программа по учебной дисциплине « Теорические и 

методологические проблемы географии  » составлена в соответствии с 
новыми концептуальными положениями по подготовке 
конкуретноспособных кадров и посвящениа раскрытию и обобщению 
теоретических и методологических положений накопленные в науке целом, и 
в географической науке в особенности в ходе их исторического развития. В 
процессе изучения учебной дисциплины магистр должен 

Знать: 
- теорические основы современного состояния научной картины 

мира и географической картины мира; законы и закономерности в науке. 
- проблемы дифференциации и интеграции как  в науке целом,так 

и в географии; иерархаю научных знаний: учения,теории, канцепции и 
гипотезы; 

- современную систему географических наук и их 
междисциплинарную связь; о научных школах географии; 

 Умения и навыки, приобретаемые студентом в прцессе освоения 
дисциплины: 

- проводить системный анализ географичееһских явлений и 
процессов в природе в обществе.  

- раскрывать сущность взаимосвязей происходящих в природе и в 
обществе в глобальном, региональном и в локальном уровне. 

- проводить экспертную оценку по проблемам рационального 
природопользования в системе «общество-природа», «человек -окружащая 
среда» . 
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- составить аналитический обзор по теоретическим и 
методологическим проблемам географии в сфере научных и педагогоических 
исследований и в системе образования. 

Курс расценивается как один из базовых по своей методологической и 
предметно-содержательной значимости в подготовке магистров. Для 
изучения данного курса студентам необходимы базовые знания, полученные 
при изучении таких дисциплин как: «Физическая география России», 
«Физическая география материков и океанов», «Экономическая, социальная 
и политическая география», «География населения с основами демографии», 
«Основы территориальной организации общества», «Политическая 
география и геополитика». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
1 Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
2 Иерархия научных знаний: учения  
3 Иерархия научных знаний: теории 
4 Иерархия научных знаний: концепции и гипотизы 
5 Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
6 Метатеоретические проблемы 
7 Методологические проблемы географии 
8 Гносеологические проблемы географии 
9 Проблемы методов географических исследований 
10 Теоретические проблемы в географии 
11 Прикладные проблемы в географии 
12 Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации 
13 Проблемы  взаимодействия общества и природы в 

геопространстве геоверсума 
14 Концепция риска природных и техногенных проявлений 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В географии существует и необходимо констатироват что действует 

целый ряд учений, теорий, концепций которые составляют теоретическую и 
методологическую основу географической науки. Однако, следует указать и 
на то, что ни одна из них по мнению ученых теоретиков и методологов 
географической науки не достигла уровня истинно синтетической теории. 
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Вместе с тем каждая из них внесла и вносит большой вклад в дальнейшей 
разработке теоретических и методологических положении географии. 

Логика развития научного познания такова, что каждая концепция, 
теория, учения возникая на основе предшествующих,со временам 
оказывается источником для формирования или разработки новых 
теоретических суждений. Поэтому любое исследование по теории и 
методологии географии дожно начинаться с пристального, углубленного 
изучения существующих положений любого учения, теории и концепции 
географической науки. Этим и обусловлена содержание лекционного курса 
«Теоретические и методологические проблемы географической науки». 

Цель: ознокомить магистрантов с достижениями современной 
географической науки, сформировать представление о теоретичиских и 
методологических проблемах географии, применяемых исследованиях 
подходах и методах; показать их роль в системе географических знаний, 
помочь раскрытию взаимосвязей явлений и процессов, происходящих ныне в 
природе и обществе на глобальном, региональном и на локальном уровнях. 

В связи с различием масштабов охвата объектов изучения,методов 
исследования и иерархическими уровнями знаний в программе уделено 
особое внимание основам научного анализа движения мысли  от 
эмпирических результатов,известных из географической учебной литературы 
к теоретическому суждению как наиболее актуальной в методологическом 
плане.В соответствии с этим в ходе изучения  пробудить интерес студентов к 
дальнейшему самосточтельному изучению географических проблем 
современности.  

Задачи: В результате изучения дисциплины магистрант должен знать 
основные проблемы, стоящие перед современоной географической наукой; 
основные пути, методы и подходы для решения этих проблем; современную 
научную библиографию, касающуюся географической картины мира; уметь 
ориентироваться в сложных переплетениях наиболее важных проблем в 
системе «природа-общество-человек». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Исторические этапы развития науки как основа формирования 

теории и методологии науки 
История развития наук как основа формирования теории науки. 

Современные представления о научной картине мира. Географическая 
картина мира. Сквозные научные направления пронизывающие 
географическую науку. Система географических наук. Проблемы общей 
структуры. Естественно – географические и отраслевые экономико – 
гоеграфические науки. Понятие о научных школах. Законы и 
закономерности. 

 
Иерархия научных знании. Учения.  
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Примерная схема иерархии. Общенаучные учения: Эволюционное 
учение, учение о биосфере и ноосфере, учение о природопользовании,учение 
о Мировом океане, учение о происхождении культурных растений, учение о 
почвах, учение о лесе. Общегеографические учения: учение о 
географической среде, учение о геосистемах, учение о геоэкологии, учение о 
конструктивной географии. Учения в физической географии: учение о 
географической оболочке, учение о географической зональности, учение о 
географическом ландшафте. Учения в социально – экономической 
географии: учение об экономико – географическом положении, учение о 
географическом  разделении труда, учение о территориально – 
производственном комплексе, учение территориалной организации хозяйства 
и общества. Учения в картографии и пограничных науках: учение о 
географической карте, учение о природно – очаговых заболеваниях, учение о 
биогеоценозе, учения о геохимии ландшафта. 

 
Иерархия научных знаний: теории.  
Общенауные теории: теория географического детерминизма, теория 

устойчивого развития, теория районной планировки, теория 
прогнозирования. Общегеографические теории: теория регионального 
развития (регионализма), теория географических оценок, технологическая 
оценка, экономико-географическая оценка, антропоэкологическая  оценка, 
поэлементная (кадастровая) оценка, интегральная оценка, теория о четырех 
стадиях оценок, географическая теория риска: описания риска природного 
характера, риска техногенного характера.Теории физической географии: 
теория физико-географического районирования, теория частного 
геоморфологического районирования (академики К.К.Марков, 
И.П.Герасимов), климатического районирования (академики Л.С.Берг, 
М.И.Будыко, А.А.Григорьев, Б.П.Алисов), гидрогеологическое 
(М.И.Львович, В.А.Троицкий), Мирового океана (Н.Н.Зубов), а так же 
почвенно-географическое, биогеографическое, зоогеографическое 
районирование, комплексное районирование, теория тектоники литосферных 
плит.Теории социально-экономической географии: теория размещения 
производительных сил, теория штандорта промышленности, теория 
экономического районирования: отрослевое промышленное и сельско-
хозяйственное районирование, теория мирового хозяйства, теория 
территориальной структуры хозяйства, теория расселения населения, теория 
геоурбанистики, теория центральных мест.Теории картографии и 
пограничных наук: теоретические основы географической картографии, 
теория геоизображении, теория демографического перехода, теория 
этногенеза, теория геополитики. 

 
Иерархия научных знаний: концепции и гипотезы.  
Общегеографические и физико-географические концепции: концепция 

геотехнических систем, концепция мониторинга окружающей среды, 
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концепция географической экспертизы, концепция проблемного 
страноведения, концепция поляризованного ландшафта, морфоструктурная 
концепция И.П.Герасимова и Ю.А.Мещерякова. Концепции 
природопользования, социально-экономической географии, картографии и 
пограничных наук. Концепция устойчивости и изменчивости геосистем, 
концепция природно-ресурсного потенциала, концепция ресурсных циклов, 
концепция территориальных сочетаний природных ресурсов, концепция 
«Экологического императива», концепция глобальной экологии.  Концепции 
социально-экономической географии: концепция больших циклов, 
концепция энерго-производственных циклов, концепция опорного каркаса 
территории, концепция «полюсов роста», концепция единой системы 
расселения, концепция глобальных (мировых) городов, концепция 
территориальной рекреационной системы, концепция качества населения и 
качества жизни. Концепции картографии: модельно-позновательная 
концепция, коммуникативная концепция, концепции политическрй 
географии, концепции геополитики: 1) « Хартленда» («Сердцевинной 
земли»); 2) Внутренного пояса («Внутренного полумесяца»); 3) Внешного 
пояса («Внешного полумесяца»); панрегиональная концепция Карла 
Хаусхофера «Панамерика», «Евроафрика», «Панроссия» и Япония, 
концепция «Холодной войны» и конфронтации двух мировых систем, 
концепции «сдерживания», и «ядерного устращения» Генри Киссинджера, 
Збинева Бжезинского, концепция евразийства Н.А.Назарбаева, концепции 
этнического (истерико-этнического) районирования. Научные гипотезы, их 
место в географической науке. Космогонические гипотезы, гипотеза дрейфа 
материков, гипотеза расширяющейся Земли, гипотеза «парникового 
эффекта», гипотеза стабилизации численности населения Земли. 

 
Проблемный подход. Положение географии в системе научного 

знания 
Объект и предмет географии. Внутренняя структура  географической 

науки. Место географии в системе научного знания. Основные тенденции 
развития и проблемы географии. Проблемный подход в науке. Понятие 
научной проблемы. Классификация проблем в географической науке. 
Методологические, метатеоретические, теоретические, научно-методические 
и прикладные проблемы в географии. 

География как открытая информационная система. Связи географии с 
другими науками: философией, социологией, историей, экономикой, 
статистикой, математикой, информатикой, кибернетикой, экологией, 
медициной, демографией, биологией, геологией и другими науками. 
Экологизация, гуманизация, социологизация, математематизация, 
информатизация географической науки. 

  
Метатеоретические проблемы  
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Метатеоретический подход в науке. Дискуссионность проблемы 
метагеографии. Основные метатеоретические проблемы: проблемы объекта, 
предмета, содержания, задач и функций, места географии в системе научного 
знания и механизм ее функционирования. 

  
Методологические проблемы географии  
Общеметодологические основы географии. Пространство и время в 

географии. Проблемы методов общественно-географических исследований. 
Категории «особенность» и «закономерность» в географии. 

  
Гносеологические проблемы географии  
Процессы общественно-географического познания и формирования 

знаний. Основной  и частные общественно-географические законы. 
Теоретический и эмпириический уровни познания. Алгоритм формирования 
истинных знаний. Цикл научного исследования. Цели познания. 
Сенсуальный (чувственный) и рациональный (абстрактно-логический) 
подходы. Методический арсенал географии. Пути научного познания. 
Общественная практика как фундаментальный критерий географических 
истин. Семиотические проблемы экономической и социальной географии. 
Проблемы языка географии.  

  
Проблемы методов географических исследований  
Связь  научного метода с научными подходами и приемами. 

Превращение положений, выводов и принципов науки в методы 
исследования и преобразовательной деятельности. Теория как метод и метод 
как теория. Система методов, применяемых в общественно-географических 
исследованиях. Принципы объективности, движения и развития, историзма, 
взаимообусловленности и взаимодействия явлений и процессов. Парные 
категории: причина-следствие, форма-содержание, количество-качество, 
сущность-явление, необходимость-случайность. Общенаучные методы: 
системный анализ и синтез, моделирование, формализация, идеализация. 
Перспективы использования аксиматико- и гипотетико-дедуктивного метода. 
Метод прогнозирования. Роль математических методов и компьютеризации. 
Специальные методы: картографический, балансовый, аналоговых ареалов, 
полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли 
дистанционных методов 

  
Теоретические проблемы в географии  
Теоретические проблемы территориальной организации общества. 

Проблемы иерархии территориальной организации общества. Социально-
географические аспекты взаимодействия природы и общества. Неустойчивая 
биосфера и социобиосферный  этап  развития системы «общество-природа». 
Современные проблемы учения о ландшафте. Проблема ресурсосбережения. 
Проблемы формирования эколого-экономических районов. Проблемы 
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экономической оценки природно-ресурсного потенциала. Проблемы 
социальной оценки эколого-экономической среды жизни людей. 
Экологические проблемы и пути их разрешения. Проблемы общественно-
географических связей и отношений. 

  
Прикладные проблемы в географии  
Сущность прикладных исследований. Роль географии в решении 

глобальных проблем. Политические и экологические проблемы. 
Экономические и демографические проблемы. Продовольственная и 
энергетическая проблема. Пути совершенствования географического 
образования (проблемы высшего образования, содержательный уровень и 
структура учебных дисциплин в вузах РФ, пути совершенствования высшего 
образования, проблемы школьного географического образования).  

  
Проблемы структуры экономической и социальной географии.  

Подходы к классификации  
Экономическая и социальная география как сложная система научных 

дисциплин. Процессы интеграции и дифференциации Ю.Г.Саушкина, 
Б.Н.Семевского, А.М.Колотиевского, А.Т.Ващенко и др. «Точки роста» в 
структуре экономической и социальной географии. Проблемы теоретизации, 
теории и теоретической географии. Проблемы развития и организационного 
механизма функционирования. Проблема научных школ. Проблемы 
подготовки кадров, взаимодействия академической и вузовской науки. 
Географические дискуссии. Проблемы международного обмена 
информацией и международного сотрудничества географов.  

  
Проблемы  взаимодействия общества и природы в геопространстве 

геоверсума 
Вопросы методологии. Географический подход. Природный мир 

геоверсума и социум. Социобиосферная концепция и концепция культурного 
ландшафта. Модель поляризованного культурного ландшафта. 
Социобиосферный уровень. Региональный уровень ноосферных 
цивилизаций. Проблема оптимизации природной среды. Глобальные 
проблемы и география. Глобальная экологическая катастрофа и поиск  
стратегии выживания. 

  
Концепция риска природных и техногенных проявлений  
Абиотические, биотические, биокосные, социально-техногенные, 

духовные компоненты природы и общества. Проблема взаимодействия 
человечества с окружающей средой. Эволюционно-пространственный 
подход. Факторы, вызывающие рост природного или иного риска. География 
природных опасностей. География техногенных опасностей.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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1. Процесс дифференциации в географии. 
2. Процесс интеграции в географии. 
3. Сквозные направления пронизывающие географическую науку и 

проблемы ее единства и целостности. 
4. Система географических наук. Проблемы общей структуры. 
5. Подсистемы географических наук. Физическая география как 

наука о географической оболочке Земли. 
6. Общая и региональная физическая география, отраслевые 

физико-географические науки. 
7. Подсистемы географических наук. Социально-экономическая 

(общественная) география как наука изучающая закономерности 
территориальной организации материального производства и расселения 
людей (жизни общества). 

8. Картография как техническая,естественная и общественная наука 
имеющая теснейшую связь с теорией познания и географическими науками. 

9. Страноведение как фундамент географических наук и как фактор 
связующий целостность системы географических наук. 

10. Понятие о научных школах. Географические научные школы. 
11. Иерархия научных знаний: примерная схема иерархии. Законы и 

закономерности в науке. 
12. Общенаучные учения: эволюционные учение,учение о биосфере 

и ноосфере, учение о природопользовании, учение о Мировом океане, учение 
о происхождении культурных растений, учение о почвах,учение о лесе. 

13. Общенаучные теории, общегеографические теории,теории 
физической географии, теории социально-экономической географии, 
картографии и пограничных наук. 

14. Общегеографические и физико-географические концепции, 
концепции природопользования, социально-экономической географии, 
картографии и пограничных наук. 

15. Научные гипотезы, их место в географической науке. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Теории физической географии.Теория физико-географического 

районирования. 
2. Теория тектоники литосферных плит. 
3. Теория регионального развития (регионализма). 
4. Теория географических оценок. 
5. Теория социально-экономической географии. 
6. Теория размещения производительных сил. 
7. Теория штандорта промышленности Альфреда Вебера. 
8. Теория экономического районирования. 
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9. Теоретические основы районирования по отраслям хозяйства: 
промышленного (А.Т.Хрущева), сельско-хозяйственного (А.Н.Ракитникова, 
В.Г.Крючкова),транспортного (И.В.Никольского). 

10. Теория географии Мирового хозяйства. 
11. Теория о территориальной структуре хозяйства. 
12. Теория расселения населения. 
13. Теория геоурбанистики. 
14. Теория центральных мест Вальтера Кристаллера и Августа Леша. 
15. Теория геополитики. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития географии как науки. 
2. Истоки географической науки. 
3. Описательный период (этап накопления материала) в истории 

географии. 
4. География и картография. 
5. География и смежные науки. 
6. Кризисные периоды в истории развития географической науки. 
7. Становление научной физической географии. 
8. Разделение географии на две науки-географию физическую и 

географию экономическую. 
9. Экономическая и социальная география как наука. 
10. Сущность сациально-экономической географии. 
11. Структура сациально-экономической географии. 
12. Экономико-географическое исследование:этапы,задачи,значение. 
13. Системный подход-как методологическая основа экономической 

и социальной географии. 
14. Важнейшие тенденции в развитии экономической и сациальной 

географии. 
15. Источники информации по экономической и сациальной 

географии. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки, 

М.- 2004.,-231 с. 
2. Трофимов, А.М. Современные проблемы общественной 

географии: учебное пособие /Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н.,  
Казань: [Отечество], 2009.-271 с.  



57 
 

3. Актуальные проблемы современной экономической, социальной 
и политической географии. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции.-М.:МПГУ, 2011.-276 с.  

4. Теория и методология географической науки: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 "География" / 
М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н.Максимов, А.М. Носонов.- Москва: 
ВЛАДОС, 2005.-462 с. 

 
Дополнительная: 
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. 

для студентов вузов / М.М.Голубчик, А.М. Носонов, С.В. Макар, Э.Л. 
Файбусович.М.: ВЛАДОС, 2003.-398 с. 

2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии : Избранные 
труды. – М.: Мысль. 1980.-165 c. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура . – М.: Владос,1998. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем -

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.phpurl 
2.Географический энциклопедический словарь - 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ 
3.Регионоведение - http://www.knigafund.ru/books/116273 
4.Теория и методология географической науки - 

http://www.twirpx.com/file/349834/ 
5.Теория и методология географической науки - 

http://yandex.ru/yandsearch 
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