
 
 

 

 





ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая 

степень «Бакалавр естествознания» по специальности 5В060900 - «География».  

Выпускники специальности 5В060900 - «География» могут работать на следующих 

должностях:  

− географ, специалист в области ландшафтного дизайна;  

− географ, специалист в области геоинформационных систем;  

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр естествознания» по специальности 5В060900 - «География» владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

географии в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а 

также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы, на работе, дома и 

на досуге; отбирать, систематизировать языковой материал, логически верно и 

аргументировано использовать его в устных и письменных высказываниях, строить 

речевое высказывание в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; пользоваться словарями и справочниками,  эффективными методами и 

приемами создания речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и 

письменные исторические тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и 

письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком языках: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения 

области географии в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, 

письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и 

обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного 

понимания. Иностранный язык в объѐме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; способен 

использовать основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство продуктивной 

коммуникации; способен понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен использовать на 

практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда; способен владеть  иностранным языком в объѐме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; способен изложить собственную 

точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, 

модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности, способен 

использовать количественные методы математической обработки информации в 

географических исследованиях, в построении электронных карт, в составлении проектов 

ландшафтного дизайна, способен применять естественнонаучные знания в 



профессиональной сфере, способен объяснить естественнонаучную картину мира, место и 

роль человека в природе в учебных географических дисциплинах. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен использовать основы знаний и 

методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных 

задач, способен работать с компьютером как средством получения информации, работать 

с Интернет; способен использовать программные средства для решения практических 

задач в области географии, геоинформационных систем (ГИС) и ландшафтного дизайна.   

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области географических дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; осознает потребность в постоянном обучении, может найти 

доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться; 

способен организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя 

временем и информацией как индивидуально, так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявлять 

собственные умения и навыки в области самообразования, умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и рационально их использовать. 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и, в частности, 

во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, 

способен участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в 

мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к 

нему как к ценности; способен к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях 

в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций 

микро и макроэкономики, способен самостоятельно принимать эффективные решения на 

основе анализа и оценки экономической и правовой ситуации;  экономического и 

правового мышления, основанного на знании отечественной и зарубежной науки,  

способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

способен к разработке информационного обеспечения культурных, географических и 

краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры, 



способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения, способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, способен к пониманию значения культуры как формы 

человеческого существования, способен руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям, способен к осознанию ценности казахстанской культуры и ее места во 

всемирной культуре, способен осознавать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и быть готовым к 

совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и 

гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на основе практического 

опыта, способен применить систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен использовать современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности в области ландшафтного дизайна и составления 

электронных карт; способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  

предлагать новые решения, умеет адекватно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях. 

 

Бакалавры образования по специальности 5В060900-«География» владеют 

следующими специальными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1 Профессиональные СК1:  

- владение общегеографическими знаниями, применение теоретических 

фундаментальных знаний, определение связей между теоретическими положениями 

географического, экономического, экологического и социального содержания; 

- организация и проведение географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности; 

- владение большим арсеналом географических методов для проведения научных работ, 

составления проектов ландшафтного дизайна и геоинформатики; 

- умение осуществлять поиск, сбор и обработку достоверной географической 

информации; 

- свободно владение различными компьютерными программами, ГИС-технологиями 

для проведения географических исследований, представления материала в виде 

электронных карт, базы данных, проектов ландшафтного дизайна территории. 

- применение географических знаний на практике для решения социальных, 

экологических и экономических проблем. 

2 Научно-исследовательская СК2: 

- использование базовых знаний, основных подходов и методов комплексных 

географических исследований; 

- формулирование проблем, задач и методов научного исследования в области общей 

и отраслевой географии; 



- поиск и сбор необходимой информации в экспедициях, полевых условиях,  в 

библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах для формирования 

геоинформационных систем; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

- применение на практике  базовых и теоретических географических знаний, 

обобщение результатов, формулирование выводов  и практических рекомендаций на 

основе комплексных физико-географических и экономико-географических исследований. 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- проведение географических исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем, разработка рекомендаций по их разрешению, 

представление достоверной географической информации в виде электронных карт и банка 

данных; 

- решение задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- информационное обеспечение  объектов природопользования, образовательных, 

краеведческих организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, традиций 

культуры народа Казахстана. 

4 Экспертно-аналитическая СК4: 

- проведение комплексной географической экспертизы проектов социально-

экономического развития территорий, бизнес-планов производственной деятельности; 

- географическая и эколого-экономическая экспертиза при разработке и принятии 

региональных управленческих решений, хозяйственных проектов; 

- региональный экономико-географический, экологический и социально-

экономический аудит; 

- участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения. 

5 Организационно-управленческая СК5: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

- аналитическая работа с базами данных и геоинформационными системами; 

- привлечение внимания общественности к экологическим, экономическим и 

социальным проблемам своей страны, умение отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта. 

6 Проектная и производственная СК6: 

- подготовка и проведение географических исследований территории, оценка качества 

состояния окружающей природной среды; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- комплексное и отраслевое географическое прогнозирование; 

- комплексная региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов, 

городов, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем; 

- рекомендации по преобразованию территории, составление проектов 

ландшафтного дизайна; 

- обработка географической информации и представление ее в виде электронных карт и 

базы данных для составления геоинформационных систем. 

7 Полевых исследований СК7: 

- организация и проведение полевых и экспедиционных исследований территории; 

- применение теоретических знаний в практической деятельности, выбор географических 

методов в соответствии с задачами полевых исследований; 



- сбор и обработка физико-географической и экономико-географической информации о 

состоянии природных и социально-экономических объектов; 

- организация и проведение камеральных работ; 

- анализ и обобщение данных полевых и экспедиционных исследований, разработка 

рекомендаций по состоянию  природных и хозяйственных объектов. 
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Коммуникат

ивті 1 

Коммуникат

ивный 1 

Communicat

ive 1 

Білім және түсінік: тілдер, ауызша және жазбаша 

диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасу. 

Білімдерін қолдану және түсіну: коммуникативті 

қарым-қатынас әдістерін қалыптастыру арқылы; 

Ойлауды қалыптастыру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ақпаратты ӛңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және белгіленген оқыту тапсырмаларын 

шешу үшін ұзақ мерзімді мақсатты қолдану;  

Коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, 

ұжыммен әлеуметтік және коммуникативтік 

қарым-қатынас дағдылары мен қабілеттері, топпен 

жұмыс жасау дағдылары, ынтымақтастық, 

тӛзімділік; 

12 20 1,2  IYa -
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ЖБП 
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Казахский 
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Kazakh (Russian) 

Language  

ЖБП 

ООД  

GES  

А МК 

ОК  

MC 

 6  емтихан 

экз 

exam 



Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 
ӛзін-ӛзі тәрбиелеу саласындағы ӛз дағдылары мен 

қабілеттерінің кӛрінісі, білімді игеру және сақтау 

қабілеті, оларды дамыту және ұтымды пайдалану. 

 

знание и понимание: языков, умение вести 

устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку. 

применение знаний и понимания: посредством 

формирования коммуникативных приемов 

общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать; 

 

knowledge and understanding: languages, ability to 

conduct oral and written dialogue, monologue, 

business correspondence. 

application of knowledge and understanding: through 

the formation of communicative methods of 

communication; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful application 

in the future to solve educational tasks; 

communicative abilities: skills of social and 

communicative interaction with society, collective, 

skills of work in group, cooperation, tolerance; 

ability to learn: a manifestation of personal abilities 



and skills in the field of self-education ability to 

acquire and retain knowledge, and to develop and use 

them rationally 

Дүниетаным

дық 

Мировоззре

нческий 

Worldview 

Білім және түсінік: әлемнің ғылыми кӛрінісін, 

әлеуметтік, қоғамдық және мәдени 

құбылыстардың негіздерін түсіну; философиялық, 

тарихи-құқықтық ойлаудың негіздері, адамның 

және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, 

міндеттерін білу; Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілері, 

экономикалық білімдердің негіздері, менеджмент 

туралы ғылыми түсінік, маркетинг, қаржы және 

т.б.; экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері, 

экономикадағы мемлекеттік сектордың рӛлі; 

Білімдерін қолдану және түсіну: әлемдегі 

құндылық-мағыналық бағдарлау: ӛмір, тұрмыс 

құндылығы; мәдениеттің, ғылымның құндылығы; 

ӛндіріс; ӛркениет тарихы, ӛз елі; діні; әлеуметтік 

тәжірибеде тарихи және ғылыми-мәдени білімін 

қолдана білу; қоғамдақ қызмет, мәдениаралық 

қатынас.  

Ойлауды қалыптастыру: қазіргі саяси ӛмірдің 

маңызды оқиғаларын түсіну, саяси процестерді 

талдау; ӛз кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін 

компьютерді және басқа да ақпараттық 

технологияларды пайдалана білу; 

Коммуникативтік дағдылар: шыдамдылықты 

қалыптастыру, этникалық сәйкестендіру, кӛп 

мәдениетті қоғамға бейімделу, басқа халықтар мен 

дін ӛкілдерінің мүдделерін құрметтеу; тарихи 

оқиғалар мен тұлғалардың әртүрлі нұсқалары мен 

бағалауға деген кӛзқарастарын анықтау және 

негіздеу; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

білімін құрылымдау, білімнің жағдайына сай 

жаңаруы, жинақталған білімнің ӛсіру, кеңейту; 

іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, ақпараттарды 

ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және ұзақ 

мерзімді мақсаттарда белгіленген оқыту 

тапсырмаларын шешу үшін қолдану. 
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знание и понимание: понимание научной 

картины мира, основ социальных, общественных, 

культурных явлений; основ философского, 

исторического и правового мышления, знание 

прав и свободы, обязанностей человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, основы  

экономических знаний, научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; 

методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в 

экономике; 

применение знаний и понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры, науки; производства; 

истории цивилизаций, собственной страны; 

религии; умение применять исторические и 

историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении; 

выражение суждений: осмысливать важнейшие 

события современной политической жизни, 

анализировать политические процессы; быть 

способным пользоваться компьютером и другими 

информационными технологиями для реализации 

своей профессиональной деятельности; 

коммуникативные способности: формирование 

толерантности, этнической идентификации, 

умение адаптироваться в поликультурном 

обществе, уважение интересов представителей 

других народов, религий; определение и 

обоснование своего отношения к различным 

версиям и оценкам исторических событий и 

личностей; 

способности к учебе:. структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний; 

поиск, отбор, систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе для 

sociology 

2 SIK -

1108 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы  

Современная 

история 

Казахстана 

The modern history 
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MC 
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решения поставленных учебных задач. 

 

knowledge and understanding: understanding of the 

scientific picture of the world, the foundations of 

social, social, cultural phenomena; the foundations of 

philosophical, historical and legal thinking, 

knowledge of rights and freedoms, duties of man and 

citizen; existing legal acts of the Republic of 

Kazakhstan, the foundations of economic knowledge, 

scientific ideas about management, marketing, 

Finance, etc.; methods of state regulation of the 

economy, the role of the public sector in the 

economy; 

applying knowledge and understanding: value-

semantic orientation in the world: the value of being, 

of life; values of culture and science; production; 

history of civilizations of their own country; religion; 

ability to apply historical and historical-cultural 

knowledge in social practice, social activities, and 

intercultural communication; 

expression of judgments: to comprehend the most 

important events of modern political life, to analyze 

political processes; to be able to use a computer and 

other information technologies for realization of the 

professional activity; 

communicative abilities: formation of tolerance, 

ethnic identity, ability to adapt in a multicultural 

society, respect for the interests of representatives of 

other peoples and religions; definition and 

justification of their attitude to different versions and 

estimates of historical events and personalities; 

ability to to study:. structuring of knowledge, 

situational-adequate updating of knowledge, 

expansion, increment of accumulated knowledge; 

search, selection, systematization, analysis, 

processing of information, evaluation of its usefulness 

and targeted application in the future to solve the 

training tasks. 



Жалпы 

ғылыми 

Общенаучн

ый 

General 

scientific 

Білім және түсінік: жер қыртысының құрылуы 

және құрамы; құрылымдық элементтері; 

геологиялық және тектоникалық процесстердің 

ерекшеліктері; климаттық процесстердің негіздері 

мен қызмет ету заңдылықтарының, әлеуметтік-

экономикалық  және политикалық салдарының 

халыққа әсері; 

Білімдерін қолдану және түсіну: тау жыныстары 

мен минералдарды диагностикалық белгілері 

бойынша анықтау; ландшафтық-экологиялық 

аудандастыру жүргізу;қоршаған ортаның 

ластануы мен климаттық ӛзгерістердің 

нәтижесінде, пайда болған құбылыстар мен 

үрдістерге ӛз бетінше талдау жасау; 

Ойлауды қалыптастыру: қазіргі заманғы 

қоғамның ӛзара байланыс және ӛзара тәуелділі 

табиғи кешеннің саласында , экологиялық 

күйі,әлеуметтік-экономикалық және басқа 

мәселелері. 

Коммуникативті қабілеті: жер бедері туралы 

білімді қолдану,экологиялық және геологиялық 

зерттеулерде әртүрлі тәжірбиелік жұмыстарды 

шешудегі климаттың ӛгеруі. 

Пәндік дағдылар:  дала жағдайында ақпарат 

жинау қабілеті, камералдық ӛңдеу, табиғи 

кешеннің элементтерінің жай-күйіне болжам. 

 

знание и понимание:  строение и состав земной 

коры, структурные элементы, особенности 

геологических и тектонических процессов; основы 

и закономерности функционирования 

климатических процессов и их влияние на 

социально-экономические и политические 

последствия для населения. 

применение знаний и понимания:  определять 

по диагностическим признакам горные породы и 

минералы, проводить ландшафтно-экологическое 

районирование; самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в процессе 

изменения климата и загрязнения окружающей 
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Қоршаған ортаның 

ластануы мен 

климаттың ӛзгеруі 

Изменение 

климата и 

загрязнение 

окружающей 

среды 
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and contamination 

of enviroment 

БП 

БД 
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SC 

3 емтихан 
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KK5, 

СК1, СК4 



среды. 

выражение суждений: в области взаимосвязи и 

взаимозависимости  природного комплекса, 

состоянии экологических, социально-

экономических и других проблем современного 

общества. 

коммуникативные способности: 

 применять знания о рельефе,  изменении климата 

при поиске  решений различных практических 

задач, экологических и геологических 

исследований. 

способности к учебе:  способность к сбору 

информации в полевых условиях,  камеральная 

обработка, прогноз состояния элементов 

природного комплекса 

 

knowledge and understanding: structure and 

composition of the earth's crust, structural elements, 

peculiarities of geological and tectonic processes; 

bases and laws of functioning of climatic processes 

and their influence on socio-economic and political 

consequences for the population. 

applying knowledge and understanding: to determine 

the diagnostic characteristics of rocks and minerals, 

conduct landscape-ecological zoning; ability to 

analyze processes and phenomena occurring in the 

process of climate change and environmental 

pollution. 

expression of judgments: in the field of 

interrelationship and interdependence of a natural 

complex, a condition of ecological, social and 

economic and other problems of modern society. 

communicative ability: 

 apply knowledge about relief, climate change in the 

search for solutions to various practical problems, 

environmental and geological studies. 

ability to study: the ability to collect information in 

the field, Desk processing, the forecast of the state of 

the elements of the natural complex 



Кәсіптік-

коммуникат

ивті 1 

Профессион

ально-

коммуникат

ивный 1 

Professional 

and 

communicati

ve 1 

Білім және түсінік:  кәсіби білімді қалыптасу 

және таратудың негізгі заңдары; кәсіби тілдің 

қалыптасуы, географиялық атаулардың 

этиологиясы мен этимологиясы туралы білім. 

Білімдерін қолдану және түсіну: кәсіби 

кеңістікте білім мен түсінікті қолдану; мамандық 

бойынша мәтіндерді сӛздікпен, оқылған мәтіннің 

мазмұнын оқу, географиялық атаулардағы 

лексикалық ерекшеліктерді қолдану. 

Ойлауды қалыптастыру: Белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді орындау; 

географиялық атауларды ӛзгерту қажеттілігін 

түсіну және талдау. 

Коммуникативті қабілеті: 

командамен әлеуметтік және коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, тӛзімділік. 

Пәндік дағдылар:   ӛзін-ӛзі тану қабілеті мен 

дайындығы, кәсіптік дағдыларды үнемі жетілдіру, 

тілдік практика, топонимдердің ӛзгеруімен жұмыс 

жасау. 

знание и понимание:  основных законов 

формирования и трансляции профессиональных 

знаний; формирование профессионального языка, 

знание этиологии и этимологии географических 

названий. 

применение знаний и понимания:  
в профессиональном пространстве; чтение текстов 

по специальности со словарем, изложение  

содержания прочитанного текста; применение 

лексических особенностей в географических 

названиях. 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; понимать 

и анализировать необходимость изменения 

географических названий. 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативные взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность. 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию, постоянному повышению 
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KK1, 

KK2, 

КК5, 

КК8, 

СК1 
3 PK(R)

Ya -

2212 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

3 POIYa 

-2213 

Кәсіби-

бағытталған шет 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-

oriented foreign 

language 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



квалификации, языковая практика,  работа с 

преобразованиями топонимов. 

 

knowledge and understanding: basic laws of 

formation and translation of professional knowledge; 

formation of professional language, knowledge of 

etiology and etymology of geographical names. 

the application of knowledge and understanding:  

in the professional space; reading texts in the 

specialty with a dictionary, presentation of the content 

of the read text; the use of lexical features in 

geographical names. 

expression of judgments: perform tasks in accordance 

with specified standards; understand and analyze the 

need to change geographical names. 

communication skills: a socio-communicative 

interaction with the team, cooperation and tolerance. 

ability to learn: the willingness and ability for self-

education, constant professional development, 

language practice, working with transformations of 

names. 

2. Мамандық бойынша міндетті модульдері 

2. Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2. Compulsory modules in the specialty 

Пәнаралық 

Междисципл

инарный 

Іnterdisciplina

ry 

Білім және түсінік: жер бедерінің генетикалық 

және морфологиялық ерекшеліктері, қазіргі 

заманғы геоморфологиялық процесстер, 

картографияның теориялық негізі, карталар 

жайлы түсінік, картаның математикалық негізі, 

картографиялық генерализация. 

Білімдерін қолдану және түсіну:тәжірбиелік 

жұмыстарды жүргізгенде теориялық білімді 

қолдану, қосымша тапсырмаларды шешуге, 

ӛрістік тәжірбие ӛткенде, бейнелі-таңбалы 

картографиялық суреттердің тәсілін қолдану, 

проектілеу және моделдеу. 

Ойлауды қалыптастыру:жалпы ақпараттық 

мәдениеттің дамуы, зерттеу іскерлігі, қолда бар 

деректердің талдау жасау қабілеті, географиялық 

карталарды құру және қолдану үшін студенттерді 

5 9 3 
Gm -

2201 

Геоморфология 

Геоморфология 

Geomorphology 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

КК3, 

КК5, 

СК1 
3 

Kar -

2202 

Картография 

Картография 

Cartography 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



кәсіби бағытта дайындау. 

Коммуникативті қабілеті: ӛзінің кӛзқарасын 

дәлелдей білу,тапсырмаларды шешуде 

компромисс таба білу, берілген табиғи жағдайда 

тиімді шешім қабылдай білу, берілген 

тапсырмаладры шешу үшін,картографиялық 

материалдардан ақпарат ала білу. 

Пәндік дағдылар:  жер бедерінің 

морфометриялық және морфогенетикалық 

формаларын анықтау, жер бедерінің 

сипаттамасын құру, географиялық карталарды 

оқу, кескіндеу,географиялық пәндерді оқуда 

картографиялық білімді қолдану. 

 

знание и понимание:  морфологические и 

генетические особенности форм рельефа, 

современные геоморфологические процессы, 

теоретические основы картографии, понятие о 

картах, математической основе карт; 

картографическая генерализация 

применение знаний и понимания: использовать 

теоретические знания при выполнении 

различных практических работ, для решения 

прикладных задач; при прохождении полевой 

практики; применение способов образно-

знаковых картографических изображений,  

проектирование и моделирование. 

выражение суждений: развитие общей 

информационной культуры, исследовательских 

умений, способности к анализу сушествующих 

данных; профессиональная направленность 

подготовки студентов для  создания и 

использования географических карт. 

коммуникативные способности:  умение 

доказывать свою точку зрения, находить 

компромисс в решение задач, умение найти 

рациональное решение при данных природных  

условиях; умение получать из картографических 

материалов информации, необходимой для 

решения поставленных задач 



способности к учебе:  определять 

морфометрические и морфогенетические данные 

форм рельефа, составлять характеристики 

рельефа, читать географические карты, 

картировать, примененять знания картографии 

при изучении географических дисциплин. 

 

knowledge and understanding: morphological and 

genetic features of relief forms, modern 

geomorphological processes, theoretical foundations 

of cartography, the concept of maps, mathematical 

basis of maps; cartographic generalization 

application of knowledge and understanding: to use 

theoretical knowledge in the performance of various 

practical works, to solve applied problems; in the 

passage of field practice; the use of the methods of 

figurative and symbolic cartographic images, design 

and modeling. 

expression of judgments: development of the 

General information culture, research abilities, 

ability to the analysis of the existing data; 

professional orientation of preparation of students for 

creation and use of geographical maps. 

communicative abilities: ability to prove the point of 

view, to find a compromise in the solution of 

problems, ability to find the rational decision at these 

natural conditions; ability to receive from 

cartographic materials the information necessary for 

the solution of objectives 

ability to study: to determine morphometric and 

morphogenetic data of relief forms, to make relief 

characteristics, to read geographical maps, to map, to 

apply the knowledge of cartography in the study of 

geographical disciplines 

Жалпы 

ғылыми 

экономикалы

қ-

географиялы

Білім және түсінік:  теориялық ережелер, 

экономикалық географиядағы негізгі 

заңдылықтар мен модельдер, табиғи кешеннің 

ерекшеліктері, табиғи ресурстық әлеует, халық, 

Шығыс Қазақстан облысының ӛнімді күштерін 

аумақтық ұйымдастыру. 

7 12 5 

GVKO 

-3203 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

Geography of the East 

Kazakhstan region 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

КК5,  

СК1, 

СК4, СК5 

5 OEG -

3204 

Жалпы экономикалық 

география 

БП 

БД 

В ТК 

КВ 

3 емтихан 

экз 



қ 2 

Общенаучны

й экономико-

географическ

ий 2 

he general 

Economic and 

geographic 2 

Білімдерін қолдану және түсіну: аумақты 

дамытуға талдау жасау, қажетті географиялық 

ақпаратты іздестіру және ӛңдеу, практикалық 

мәселелерді шешуде теориялық білімді 

пайдалану, жергілікті тарих материалдарын 

кеңінен қолдану. 

Ойлауды қалыптастыру: 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу 

үшін экономикалық және географиялық білімнің 

заманауи қоғамға қажеттіліктері туралы; елімізді 

жалпы мәдени-патриоттық ұстанымнан білім 

беру үдерісінде таныту, еліміздің және ШҚО 

жетістіктерін кӛрсету, студенттердің патриоттық 

азаматтық ұстанымдарын қалыптастыру. 

Коммуникативті қабілеті: Практикалық ӛмірде 

игерген білімдерін пайдалану; Шығыс Қазақстан 

облысының және Шығыс Қазақстан облысының 

мұқтаждықтарын географиялық білімге еркін 

бағыттау, Шығыс Қазақстан облысының 

экологиялық проблемаларына қоғамның назарын 

аудару. 

Пәндік дағдылар:  экономикалық-географиялық 

зерттеулер жүргізу үшін жоғары техникалық 

дайындық пен кез-келген компьютерлік 

бағдарламамен жұмыс істей білу, сонымен қатар 

ақпаратты ӛңдеп материалды ұсыну, ӛзін-ӛзі 

жетілдіруге қабілетті болуы 

 

знание и понимание:  теоретические положения, 

основные законы и закономерностеи в 

экономической географии, особенности 

природного комплекса, природно-ресурсный 

потенциал, население,  территориальную 

организацию  производительных сил  ВКО. 

 применение знаний и понимания: уметь 

составлять анализ развития территории, 

проводить поиск и обработку необходимой 

географической информации, использовать 

теоретические знания при решении  

практических задач, широко использовать 

Общая экономическая 

география 

General economic 

geography 

BS SC exam 



краеведческий материал. 

выражение суждений: о потребностях 

современного общества в экономико-

географических знаниях для решения 

социальных и экономических проблем; уметь 

представлять страну с общекультурных и 

патриотических позиций в образовательном 

процессе, показывать достижения страны и ВКО,  

формировать патриотические гражданские 

позиции студентов. 

коммуникативные способности: использовать 

знания курсов в практической жизни; свободно 

ориентироваться в потребностях современного 

Казахстана и ВКО в географических знаниях, 

привлекать внимание общественности к 

экологическим проблемам ВКО. 

способности к учебе:   иметь высокую 

техническую подготовку, свободно владеть 

различными компьютерными программами для 

проведения экономико-географических 

исследований, обработки данных и 

представления материала, готовность и 

способность к самообразованию. 

 

knowledge and understanding of: theoretical 

principles, basic laws and zakonomernostei in 

economic geography, especially the natural complex 

natural resource potential, population, territorial 

organization of the productive forces of East 

Kazakhstan region. 

 application of knowledge and understanding: to be 

able to make an analysis of the development of the 

territory, to search and process the necessary 

geographical information, to use theoretical 

knowledge in solving practical problems, to widely 

use local history material. 

expression of judgments: on the needs of modern 

society in economic and geographical knowledge to 

solve social and economic problems; be able to 

represent the country from a General cultural and 



Patriotic positions in the educational process, to 

show the achievements of the country and East 

Kazakhstan region, to form Patriotic civic positions 

of students. 

communicative abilities: to use the knowledge of 

courses in practical life; to freely navigate the needs 

of modern Kazakhstan and East Kazakhstan region 

in geographical knowledge, to attract public attention 

to environmental problems of East Kazakhstan 

region. 

ability to learn: to have a high technical background, 

be fluent in various computer programs for carrying 

out economic-geographical research, data processing 

and presentation of the material, the willingness and 

ability to educate themselves. 

Елтанымдық 

2 

Страноведче

ский 2 

Country 

studies 2 

Білім және түсінік:  Жердің, құрлықтар мен 

мұхиттардың табиғи кешендерін аумақтық 

жіктеудің жалпы заңдылығы; Әлемдік және ТМД 

елдерінің даму ерекшеліктері, әлемдік және 

әлемдік экономика дамуының факторлары, 

халықаралық экономикалық қатынастар, әлемдік 

экономиканың интеграциялануы мен жаһандану 

жағдайлары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: Жердің, 

әлемнің және ТМД-ның кейбір елдерінің 

кешенді физика-географиялық және 

экономикалық-географиялық 

сипаттамаларын жасау және олардың 

болашақ даму болжамдары; 

Ойлауды қалыптастыру: әлемнің 

қазіргі саяси-географиялық, әлеуметтік-

экономикалық және  экологиялық 

мәселелеріне сәйкес теориялық білімін 

қолдана білу; уметь применять  
теоретические знания в выявлении политико-

географических, социально-экономических и 

экологических проблем современного мира, 

табиғи құрлықтың ерекшеліктерін анықтау, 

12 20 5 

GSNG 

-3205 

ТМД географиясы 

География СНГ 

The geography of the 

Commonwealth of 

Independent States 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

КК3, 

КК5,  

СК1 

5 

FGMO 

-3306 

Құрлықтар мен 

мұхиттардың 

физикалық 

географиясы 

Физическая география 

материков и океанов 

Physical geography of 

continents and oceans 

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

6 

ESPG

M -

3307 

Әлемнің 

экономикалық, 

әлеуметтік және саяси 

географиясы 

Экономическая, 

социальная и 

политическая 

география мира 

Economic, social and 

political world 

geography 

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 GMH - Әлемдік шаруашылық КП В ТК 3 емтихан 



географиялық материалды талдау және болжау. 

Коммуникативтік дағдылар: күнделікті ӛмірде 

және ӛндірісте білім мен дағдыларды қолдануға, 

экономикалық және географиялық мәселелерді 

анықтауға, ӛндірісті оңтайландыру жолдарын 

іздестіруге және ұсынуға, әлемнің ӛңірлерінің 

табиғи ортасына кӛңіл бӛлу. 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері:  

планетаның, әлемнің және ТМД елдерінің ірі 

физикалық-географиялық аймақтарын талдау, 

салыстыру және болжау дағдыларын меңгеру, 

статистикалық, картографиялық материалдарды 

жинау және ӛңдеу 

знание и понимание:  общие закономерности 

территориальной дифференциации Земли, 

природных комплексов материков и океанов; 

особенности развития стран мира и СНГ,  факторы 

развития стран мира  и мирового хозяйства, 

международные экономические отношения, 

условия интеграции и глобализации мировой 

экономики 

применение знаний и понимания: составление 

комплексной физико-географической и 

экономико-географической характеристики 

регионов Земли, отдельных стран мира и СНГ и 

прогнозы их перспективного развития 

выражение суждений: уметь применять  

теоретические знания в выявлении политико-

географических, социально-экономических и 

экологических проблем современного мира, 

выявлять особенности природных комплексов 

материков, анализировать географический 

материал и прогнозировать.  

коммуникативные способности: уметь 

применять знания и умения в повседневной 

практической жизни и производстве, выделять  

экономико-географические проблемы, искать и 

3308 географиясы 

География мирового 

хозяйства 

The geography of the 

world economy 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

экз 

exam 



предлагать пути оптимизации производства, 

привлекать внимание общественности к 

состоянию природной среды регионов мира. 

способности к учебе:  иметь навыки анализа, 

сравнения и прогноза крупных физико-

географических регионов планеты, стран мира и 

СНГ, сбора и обработки  статистического, 

картографического материала. 

knowledge and understanding of: General patterns of 

territorial differentiation of the Earth, the natural 

complexes of continents and oceans; characteristics of 

the development countries and the CIS, the factors in the 

development of countries and the world economy, 

international economic relations, the conditions of 

integration and globalization of the world economy 

application of knowledge and understanding: 

preparation of complex physical-geographical and 

economic-geographical characteristics of the regions of 

the Earth, some countries of the world and the CIS and 

forecasts of their future development 

expression of judgments: to be able to apply theoretical 

knowledge in revealing of political-geographical, social-

economic and ecological problems of the modern world, 

to reveal features of natural complexes of continents, to 

analyze geographical material and to predict.  

communicative abilities: to be able to apply knowledge 

and abilities in daily practical life and production, to 

allocate economic and geographical problems, to look 

for and offer ways of optimization of production, to 

attract attention of the public to a condition of a natural 

environment of regions of the world. 



ability to study: have the skills of analysis, comparison 

and forecasting of large physical and geographical 

regions of the planet, countries of the world and the CIS, 

collection and processing of statistical, cartographic 

material 

Аймақтық 

Региональны

й 

Regional 

Білім және түсінік: Қазақстанның табиғи 

жағдайы мен ресурстары; халық және еңбек 

ресурстары; шаруашылық құрамы, экономика 

және географиялық салалардың салалық құрамы 

және олардың негізгі сипаттамалары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: қажетті 

географиялық ақпаратты іздестіру және ӛңдеу 

аумағының дамуына талдау жасай білу; 

республиканың табиғи кешені мен экономикасын 

сипаттау, тақырыптық карталармен жұмыс, 

статистикалық деректер; 

Ойлауды қалыптастыру: еліміздің жалпы 

мәдени-патриоттық позициялардан білім беру 

үдерісінде ӛкілдік ету, елдің жетістіктерін 

кӛрсету, жергілікті тарих материалдарын кеңінен 

қолдану, студенттердің патриоттық азаматтық 

ұстанымдарын қалыптастыру; 

Коммуникативті қабілеті: заманауи 

Қазақстанның географиялық білімдерге деген 

қажеттіліктеріне еркін бағдар беру; 

Пәндік дағдылар:  статистикалық, 

картографиялық материалды жинау және ӛңдеу 

дағдыларын игеру, Қазақстанның экономикалық 

және физика-географиялық объектілерінің 

дамуын болжау және қорытынды жасау, табиғи, 

табиғи-антропогендік геожүйелерді білу. 

 

знание и понимание:  природные условия и 

ресурсы Казахстана; население и трудовые 

ресурсы; отраслевой состав хозяйства, 

экономико-географические районы и их 

основные характеристики; 

применение знаний и понимания: уметь 
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FGK -

2209 

Қазақстанның 

физикалық 

географиясы 

Физическая география 

Казахстана 

Physical geography of 

Kazakhstan 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

КК5, 

 СК1, 

СК2, 

СК3, СК5 

4 

ESGK 

-2210 

Қазақстанның 

экономикалық және 

әлеуметтік 

географиясы 

Экономическая и 

социальная география 

Казахстана 

Economic and social 

geography of 

Kazakhstan 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 



составлять анализ развития территории 

проводить поиск и обработку необходимой 

географической информации; составлять 

характеристику природного комплекса и  

хозяйства республики, работать с тематическими 

картами, статистическими данными; 

выражение суждений: уметь представлять 

страну с общекультурных и патриотических 

позиций в образовательном процессе, показывать 

достижения страны, широко использовать 

краеведческий материал, формировать 

патриотические гражданские позиции студентов; 

коммуникативные способности: свободно 

ориентироваться в потребностях современного 

Казахстана  в географических знаниях; 

способности к учебе:  иметь навыки сбора и 

обработки статистического, картографического 

материала,  составления анализа и прогноза 

развития экономико- и физико-географических 

объектов Казахстана, знаний о природных, 

природно-антропогенных геосистемах. 

knowledge and understanding: natural conditions and 

resources of Kazakhstan; population and labor 

resources; sectoral composition of the economy, 

economic and geographical areas and their main 

characteristics; 

application of knowledge and understanding: to be 

able to make an analysis of the development of the 

territory to search and process the necessary 

geographical information; to characterize the natural 

complex and the economy of the Republic, to work 

with thematic maps, statistical data; 

the expression of judgments: to be able to represent 

the country with cultural and Patriotic position in the 

educational process, to show the achievements of the 

country, and the extensive use of local history 

material, to form a Patriotic citizenship; 

communicative abilities: to be guided freely in needs 

of modern Kazakhstan in geographical knowledge; 

ability to study: have the skills to collect and process 



statistical, cartographic material, analysis and 

forecast the development of economic and physical - 

geographical objects of Kazakhstan, knowledge of 

natural, natural and anthropogenic geosystems. 

Жалпы 

ғылыми 

географиялы

қ 1 

Общенаучны

й 

географическ

ий 1 

The general 

geographic 1 

Білім және түсінік:   экономикалық 

географияның теориялық орны, негізгі заңдары 

мен шарттары, географиялық қабықтың дамуы 

мен картаның жасалуы 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

топографиялық карталарды құру мақсатында 

ӛлшеу, есептеу және графикалық жұмыстарды 

жүргізу; теориялық білімді тәжірибелік іс-

әрекетте қолдануға, аумақтарды, ӛндірістерді, 

кешендерді, профильді құрылыстарды, 

сұлбаларды дамытуға талдау жасау 

Ойлауды қалыптастыру: әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешу үшін 

экономикалық және географиялық білімдегі 

заманауи қоғамның қажеттіліктері ; адам пайда 

болғаннан бастап географиялық қабықта болған 

ӛзгерістер жайлы, топокарта жағынан кәсіби 

біліктіліктің жетіспеушілігі 

Коммуникативті қабілеті: практикалық 

мәселелерді шешуде игерген білімді пайдалану, 

қажетті географиялық және топографиялық 

зерттеулер жүргізу; 

Пәндік дағдылар:  ӛлшеу құралдарымен жұмыс 

істеу, математикалық есептерді және 

топографиялық жұмыстарды орындау 

дағдыларын игеру; тәжірибелік ӛмірде курсты 

білу 

 
знание и понимание:  теоретических 

положений, основных законов и закономерностей 

в экономической географии, развития 

географической оболочки и формирования карт; 

 применение знаний и понимания: проводить 

измерительные, расчетные и графические работы с 

целью создания топографических основ карт;  

применять теоретические знания в практической 

9 15 2 

VSEP

G -

1211 

Экономикалық, 

әлеуметтік және саяси 

географияға кіріспе 

Введение в 

экономическую, 

социальную и 

политическую 

географию 

Introduction to the 

economic, social and 

political geography 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5,  

СК1 

1 
OZ -

1212 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

General earth science 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

1 

TOG -

1213 

Геодезия топография 

негіздерімен 

Топография с 

основами геодезии 

Topography and 

principles of geodesy 

БП 

БД 

BS 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 



деятельности,  составлять анализ развития  

территорий, отраслей, комплексов, построении 

профилей, схем 

выражение суждений: о потребностях 

современного общества в экономико-

географических знаниях для решения 

социальных и экономических проблем; о 

географической оболочке как сфере 

существования человека; о профессиональной 

необходимости знаний о топокартах; 

коммуникативные способности: использовать 

знания курсов при решении практических задач, 

проведении необходимых географических и 

топографических исследований; 

способности к учебе: иметь навыки  работы с 

измерительными приборами, проведения 

математических расчетов и топографических работ;  

использования знаний курса в практической 

жизни. 

 

knowledge and understanding: theoretical positions, 

basic laws and laws in economic geography, 

development of geographical cover and formation of 

maps; 

 application of knowledge and understanding: to 

carry out measuring, calculation and graphic works 

in order to create topographic map bases; to apply 

theoretical knowledge in practice, to make an 

analysis of the development of territories, industries, 

complexes, construction of profiles, schemes 

the expression of judgments about the needs of the 

modern society in economic-geographic knowledge 

to solve social and economic problems; of the 

geographic shell as the sphere of human existence; 

about the professional necessary knowledge about 

topographic maps; 

communication skills: use knowledge of courses in 

solving practical problems, carrying out the 

necessary geographical and topographical studies; 

ability to learn: to have the skills to work with 



measuring devices, carrying out mathematical 

calculations and topographical works; using 

knowledge of the course in practical life 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3. Optional modules for the specialty 

3.1.   Білім беру бағдарламасы:  геоинформатика 

Образовательная программа: геоинформатика 

Education program: Geoinformatics 

Геоақпаратт

ық 

технологияла

р 

Геоинформа

ционные 

технологии 

geoinformatio

n of 

technology 

Білім және түсінік:  ақпараттық технологиялар 

арқылы географиялық ақпаратты ӛңдеу негіздері; 

карталар мен атластарды камералық жасау 

әдістері;   

Білімдерін қолдану және түсіну: әртүрлі 

географиялық мәселелерді шешу үшін 

геоақпараттық жүйелердің мүмкіндіктері туралы; 

Картографиялық қорыту қағидалары туралы, 

бүкіл картографиялық жұмыстың мазмұны және 

оны жасау технологиясы; 

Ойлауды қалыптастыру: карталар мен 

атластарды құрастыру және ӛңдеу рәсімдері; 

эскиздер мен бӛлшектердің жұмыс сызбаларын, 

монтаждық сызбаларды және жалпы сызбаларды 

орындау; 

Коммуникативтік дағдылар: ақпараттық 

жүйелер үшін географиялық деректерді кеңінен 

ұсыну; картаға түсіру және атластарды жасау 

жұмыстарын жүргізу; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

сандық карталар жасау,  составлять цифровые 

карты,  қажетті ақпаратты жинау және ӛңдеу 

 

знание и понимание:  основ обработки 

географической информации с помощью 

информационных технологий; методов  

камерального создания карт и атласов;   

применение знаний и понимания: о 

возможностях геоинформационных систем для 

решения различных географических задач; о 
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GLK -

4201 

Ландшафтық 

картографиялаудағы 

ГАЖ 

ГИС в ландшафтном 

картографировании 

GIS in landscape 

mapping 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК9, СК1,  

СК2, СК5, 

СК6 

7 

ITG -

4202 

Географиялық 

пәндердегі ақпараттық 

технологиялар 

Информационные 

технологии в 

географических 

дисциплинах 

Information 

technologies in the 

geography disciplines 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

PKA -

4203 

Карта мен атластарды 

жобалау 

Проектирование карт 

и атласов 

Designing maps and 

atlases 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

BDG -

4204 

Геоақпараттық 

жүйелердегі мәлімет 

базалары 

Базы данных в 

геоинформационных 

системах 

Database in geographic 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



принципах картографической генерализации, 

содержания всего картографического 

произведения и технологии его создания 

выражение суждений: процедуры составления и 

редактирования карт и атласов; выполнения 

эскизов и рабочих чертежей деталей, сборочных 

чертежей и чертежей  общего вида; 

коммуникативные способности: уметь широко 

представлять географические данные для 

информационных систем; проводить процедуру 

составления карт и атласов 

способности к учебе:   составлять цифровые 

карты, осуществлять сбор и обработку 

необходимой информации. 

knowledge and understanding: basics of geographic 

information processing with the help of information 

technologies; methods of Desk creation of maps and 

atlases;   

application of knowledge and understanding: on the 

possibilities of geographic information systems for 

solving various geographical problems; on the 

principles of cartographic generalization, the content 

of the entire cartographic work and the technology of 

its creation 

the expression of judgments: procedures for the 

compilation and editing of maps and atlases; perform 

sketches and working drawings of parts, Assembly 

drawings and General arrangement drawings; 

communication skills: to be able to present data for 

geographic information systems; to carry out the 

procedure of drawing up of maps and atlases 

ability to study: make digital maps, collect and 

process the necessary information. 

information systems 

Қолданбалы 

геоақпаратты

қ жүйелер 

Прикладные 

геоинформац

ионные 

Білім және түсінік: ақпараттық технологиялар 

арқылы географиялық және басқа ақпаратты 

ӛңдеу негіздері; 

Білімдерін қолдану және түсіну: кадастырлық 

қорларды құру үшін геоақпараттық жүйелердің 

мүмкіндіктері туралы; 

Ойлауды қалыптастыру: компьютерлік 

6 10 7 
ZK -

4205 

Жер кадастры 

Земельный кадастр 

Land registry 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2, 

 СК3 
7 

GTK -

4306 

Кадастрлардың 

геоинформатикалық 

технологиялары 

Геоинформационные 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



системы 

Applieds 

geoinformatio

n systems 

ӛңдеудің мазмұны мен қабілеттілігі және 

кадастырлықта ұсынылған ақпараттарды ӛңдеу 

және ұсыну 

Коммуникативті қабілеті: ақпараттық жүйелер 

үшін географиялық деректерді кеңінен кӛрсету 

Пәндік дағдылар:  ақпараттық жүйелерді 

құрастыруды жетілдіру, қажетті ақпаратты ӛңдеу 

 

знание и понимание:  основ обработки 

географической и другой информации с 

помощью информационных технологий; 

 применение знаний и понимания: о 

возможностях геоинформационных систем для 

создания кадастров; 

выражение суждений: о содержании и 

возможности компьютерной обработки и 

представления информации, представленной в 

кадастрах; 

коммуникативные способности: уметь широко 

представлять географические данные для 

информационных систем; 

способности к учебе:   совершенствование в  

составлении информационных систем, 

осуществление обработки необходимой 

информации 

knowledge and understanding: basics of processing 

geographic and other information using information 

technology; 

 application of knowledge and understanding: 

opportunities for geo-information systems for 

inventory creation; 

the expression of judgments: about the contents and 

capabilities of computer processing and presentation 

of information submitted in the inventory; 

communication skills: be able to represent 

geographic data widely for information systems; 

ability to study: improvement in the preparation of 

information systems, the processing of the necessary 

information 

 

технологии кадастров 

Geographic information 

technology inventory 



Электрондық 

картография

лау  

Электронное 

картографир

ование 

Electronic 

cartography 

Білім және түсінік:  геоинформатиканың негізі, 

инновациялық технологияларды қолдану арқылы 

географиялық деректерді ӛңдеу әдістері, 

бейнелеудің жаңа құралдары, белгілер жүйесі, 

географиялық зерттеулерді жүргізуде 

геоақпараттық жүйелерді жасауда ақпараттық 

технологияларды дамыту және енгізу 

ерекшеліктері, негізгі базалық ГАЖ деректері, 

техникалық және технологиялық процестердің 

негізгі ережелері. 

Білімдерін қолдану және түсіну:  геоақпараттық 

жүйелердің мүмкіндіктері туралы түрлі 

географиялық мәселелерді шешуге, ГАЖ 

технологияларын дамытуға; 

Ойлауды қалыптастыру: студенттердің 

білімдерін қалыптастыру жолдары, ӛнімді білім 

беру және танымдық белсенділікті ұйымдастыру; 

Коммуникативті қабілеті: ақпараттық жүйелер 

үшін географиялық деректерді ұсыну 

Пәндік дағдылар:  ӛзін-ӛзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; қажетті ақпаратты жинау және ӛңдеу 

және цифрлық карталарды жасау 

 

знание и понимание:  основ геоинформатики,  

методов обработки географических данных с 

помощью инновационных технологий, новые 

средства изображения, система знаков, условных 

обозначений; особенности развития и внедрения 

информационных технологий при проведении 

географических исследований, составление 

геоинформационных систем, основных базовых 

данных ГИС, основных положений технико-

технологических процессов. 

применение знаний и понимания:  о 

возможностях геоинформационных систем для 

решения различных географических задач, в 

развитии ГИС-технологий; 

выражение суждений: в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, 

организация продуктивной учебно-
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Geo -

3307 

Геоинформатика 

Геоинформатика 

Geoinformatics 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК3, СК6 

6 

TEOP -

3308 

Ӛндірістің 

техникалық-

экономикалық 

негіздері 

Технико-

экономические 

основы производства 

Technical and economic 

basics of production 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 

SGT -

3309 

Қазіргі заманғы ГАЖ 

технологиялары 

Современные ГИС 

технологии 

Modern GIS 

technologies 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



познавательной деятельности; 

коммуникативные способности: представлять 

географические данные для информационных 

систем 

способности к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию;  осуществлению сбора и 

обработки необходимой информации и 

составления цифровых карт 

knowledge and understanding: the basics of 

Geoinformatics, methods of processing geographical 

data using innovative technologies, new means of 

image, the system of signs, symbols; features of the 

development and implementation of information 

technology in the conduct of geographical research, 

the preparation of geographic information systems, 

basic GIS data, the basic provisions of technical and 

technological processes. 

application of knowledge and understanding: the 

possibilities of geographic information systems for 

solving various geographical problems, in the 

development of GIS technologies; 

expression of judgments: in the field of methods of 

formation of knowledge, abilities of pupils, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity; 

communication skills: to present data for geographic 

information systems 

ability to study: readiness and ability to self-

education; implementation of the collection and 

processing of necessary information and digital maps 

 

Сандық 

картографияс

ы 

Цифровая 

картография 

Digital 

cartography 

Білім және түсінік:  дәстүрлі картографиялық 

материалды сандық форматқа аударудың негізгі 

әдістері, карталарда математикалық негіздеу, 

карталарда ӛлшеу әдістері мен құралдары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: әдістемелік 

негіздері, цифрлы картографияның құрамы мен 

құрылымы, тақырыптық карталардың мазмұнын 

цифрлау; 

Ойлауды қалыптастыру: бастапқы 
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CK -

3310 

Сандық картография 

Цифровая 

картография 

Digital cartography 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, 

 СК2, СК6 

6 

KTK -

3311 

Картографиядағы 

компьютерлік 

технологиялар 

Компьютерные 

технологии в 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



материалдарды трансформациялау және қолдану, 

сандық және электрондық карталарды құру үшін 

технологиялық негіздерді қолдану. 

Коммуникативті қабілеті: карта деректерін 

сандық форматта ӛңдеу, электрондық карталарды 

құру  

Пәндік дағдылар:  ӛзін-ӛзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; картографиялық және геоақпараттық 

әдістерді игеру 

 

знание и понимание:  основных методов 

перевода традиционного картографического 

материала в цифровой формат, математического 

обоснования карт,  способов и средства 

измерений на картах; 

применение знаний и понимания: 
методологических основ, состава и структуры 

цифровой картографии, цифрование содержания 

тематических карт; 

выражение суждений: преобразование и 

получение исходного материала, применение 

технологических основ по созданию цифровых и 

электронных карт. 

коммуникативные способности: обрабатывать 

картографические данные в цифровом формате, 

составлять электронные карты 

способности к учебе:  готовность и способность 

к самообразованию;  развивать владение 

картографическими и  геоинформационными 

методами. 

 

knowledge and understanding of: basic methods of 

transfer of traditional cartographic material in digital 

format, the mathematical study of maps, the ways 

and means of measurements on the maps; 

application of knowledge and understanding: 

methodological foundations, composition and 

structure of digital cartography, digitization of the 

content of thematic maps; 

the expression of judgments: the conversion and 

картографировании 

Computer technology in 

mapping 

5 

MK -

3312 

Математикалық 

картография 

Математическая 

картография 

Mathematical 

cartography 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



obtaining of the source material, the application of 

technological fundamentals to create digital and 

electronic cards. 

communication skills: processing of cartographic 

data in digital format to make e-cards 

ability to learn: the willingness and ability to educate 

themselves; to develop the possession of 

cartographic and geoinformation methods 

Салалық 

географиялы

қ ғылымдар  

Отраслевые 

географическ

ие науки  

 Вranch 

geographical 

sciences 

Білім және түсінік:  ландшафтарды дамытудың 

негізгі заңдылықтары, топырақты қалыптастыру 

процесі, демография, қоныс аудару және халықты 

бӛлу; аумақтық саралаудың құрылымы, 

географиялық объектілердің эволюциясы 

құрылымы мен факторлары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: ландшафттар, 

топырақ және халықтың географиясы туралы 

білімді қолдану,  практикалық ӛмірді болжауда 

физика-географиялық және демографиялық 

үдерістердің даму себептері туралы білімді 

пайдалану; далалық зерттеулер жүргізу, 

физикалық-географиялық және топырақ 

профильдерін жасау, есептеу-графикалық 

жұмыстарды жүргізу, демографиялық жағдайды 

болжау және табиғи кешендерді дамыту; 

Ойлауды қалыптастыру: табиғат кешенінің 

элементтерінің ӛзара байланысы мен ӛзара 

тәуелділігі, объектілер динамикасы, ландшафттар 

мен топырақтардың жай-күйіне антропогендік 

әсер ету және әлемдегі демографиялық 

проблемалар туралы пікір білдіру; 

Коммуникативті қабілеті: әртүрлі практикалық 

жұмыстарды орындауда ландшафтық, топырақ 

және халық туралы білімдерін қолдана алу, 

профильдерді, схемаларды құруға, қазіргі 

жағдайын талдауға, табиғи кешеннің және 

демографияның мәселелеріне қоғамның назарын 

аудару; 

Пәндік дағдылар:  далада ақпарат жинау 

қабілеті, камералдық ӛңдеу, табиғи кешеннің 

элементтерінің күйін болжау, статистикалық 
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Poch -

2313 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil science 

КП 

ПД 

PS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5, СК1, 

СК2 

4 

OL -

2214 

Ландшафттану 

негіздері 

Основы 

ландшафтоведения 

Bases of landscape 

science 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 

GN -

2215 

Халықтар 

географиясы 

География населения 

Geography of populat 

ion 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



материалды жинау және ӛңдеу мүмкіндігі, 

картографиялық жұмыстарды орындау. 

 

знание и понимание:  основные закономерности 

развития ландшафтов, почвообразовательного 

процесса, демографии, расселения и размещения 

населения; закономерности территориальной 

дифференциации, структуры и факторов 

эволюции географических объектов; 

применение знаний и понимания: применять 

знания о ландшафтах,  почвах и географии 

населения,  использования знаний о причинах 

развития физико-географических и 

демографических процессов в прогнозировании 

в практической жизни; проведение полевых 

исследований, составление физико-

географических и почвенных профилей, 

расчетно-графические работы, прогноз 

демографического состояния и развития 

природных комплексов; 

выражение суждений: в области взаимосвязи и 

взаимозависимости элементов природного 

комплекса, динамике объектов, антропогенном 

влиянии на состояние ландшафтов и почв, 

демографических проблемах в мире; 

коммуникативные способности:  применять 

знания о ландшафтах,  почвах и населении при 

выполнении различных практических работ, 

построении профилей, схем, анализах 

современного состояния, привлекать внимание 

общественности к проблемам природного 

комплекса и демографии; 

способности к учебе:  способность к сбору 

информации в полевых условиях,  камеральная 

обработка, прогноз состояния элементов 

природного комплекса, умение собирать и 

обрабатывать статистических материал, 

выполнять картографические работы. 

 



knowledge and understanding: the main regularities 

of the development of the landscape, soil-forming 

process, demography, resettlement and the 

distribution of population; patterns of territorial 

differentiation, the structure and factors of evolution 

of geographical objects; 

application of knowledge and understanding: apply 

knowledge about landscapes, soils and geography of 

the population, the use of knowledge about the 

causes of the development of physical-geographical 

and demographic processes in forecasting in 

practical life; conduct field research, preparation of 

physical-geographical and soil profiles, calculation 

and graphic work, forecast demographic status and 

development of natural complexes; 

expression of judgments: in the field of interrelation 

and interdependence of elements of a natural 

complex, dynamics of objects, anthropogenic 

influence on a condition of landscapes and soils, 

demographic problems in the world; 

communicative abilities: to apply knowledge about 

landscapes, soils and population in performing 

various practical works, building profiles, schemes, 

analysis of the current state, to draw public attention 

to the problems of the natural complex and 

demography; 

ability to study: the ability to collect information in 

the field, Desk processing, forecast the state of the 

elements of the natural complex, the ability to collect 

and process statistical material, perform cartographic 

work. 

3.2.  Білім беру бағдарламасы:ландшафтік жобалау және дизаин 

Образовательная программа:ландшафтное проектирование и дизайн 

Education program:landscape Architecture and design 

Ландшафтық Білім және түсінік:  ландшафтық дизайнның 12 20 7 LA - Ландшафтық БП B ТК 3 емтихан КК9, СК1, 



дизайыныны

ң теориясы 

мен 

тәжірибесі 

Теория и 

практика 

ландшафтног

о дизайна 

Theory and 

Practice of 

Landscape 

Design 

теориялық негіздері, суреттер салу әдістері, 

эстетикалық дизайн, ландшафттық дизайнның 

маңызды стильдерін бейнелеу; 

Білімдерін қолдану және түсіну: ландшафтық 

дизайн бойынша жобаларды жасау білу, және 

оған дизайнерлік әдістерін қолдана отырып 

шығармашылық және іс-тәжірбиелік жағынан 

кӛрсете білу 

Ойлауды қалыптастыру: ландшафттық 

дизайнның қүрамдас бӛліктері, оларды кеңістік 

бойынша, құрылысы жағынан және 

жоспарлануы, жобалануы жағынан қарастыру 

Коммуникативті қабілеті: 

тәжірибелік қызметте алынған білімді іске асыру, 

ӛз кӛзқарасын дәлелдеу, шешімді ымыраға келу 

арқылы шешу; 

Пәндік дағдылар:  ландшафтты жобалау 

бойынша жобаларды құрудағы ой мен 

дағдыларды дамыту, ландшафтты дизайнға 

арналған жаңа бағдарламаларды зерттеу 

 

знание и понимание:  теоретических основ 

ландшафтного дизайна, способов построения 

изображений, эстетического оформления, 

отображения важнейших стилей ландшафтного 

дизайна; 

применение знаний и понимания: умение 

выполнять проектные работы по ландшафтному 

дизайну; дизайнерских приемов и средств 

выразительности в творческой и практической 

деятельности; 

выражение суждений: об составных элементах 

ландшафтного дизайна, в области 

пространственного восприятия, 

конструирования, планирования и 

проектирования;   

 коммуникативные способности: реализация 

приобретенных знаний в практической 

деятельности, умение доказывать свою точку 

зрения, находить компромисс в решение задач; 

4201 архитектура 

Ландшафтная 

архитектура 

Landscape architecture 

БД 

BS 

КВ 

SC 

экз 

exam 

СК2, СК5, 

СК6 

 

 
7 

TLD -

4202 

Ландшафттық дизайн 

теориясы 

Теория ландшафтного 

дизайна 

The theory of landscape 

design 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

EDL -

4203 

Ландшафт эстетикасы 

және дизайны 

Эстетика и дизайн 

ландшафта 

Aesthetics and 

landscape design 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

LPP -

4204 

Ландшафтық 

жоспарлау және 

жобалау 

Ландшафтное 

планирование и 

проектирование 

Landscape planning and 

design 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



способности к учебе:  развитие умений и 

навыков по составлению проектов ландшафтного 

дизайна, изучение новых программ для 

ландшафтного проектирования. 

 

knowledge and understanding: theoretical 

foundations of landscape design, methods of building 

images, aesthetic design, display the most important 

styles of landscape design; 

application of knowledge and understanding: the 

ability to perform design work on landscape design; 

design techniques and means of expression in 

creative and practical activities; 

expression of judgments: on the components of 

landscape design, in the field of spatial perception, 

design, planning and design;   

 communicative abilities: realization of the acquired 

knowledge in practical activity, ability to prove the 

point of view, to find a compromise in the solution of 

problems; 

abilities to study: development of skills and abilities 

on drawing up projects of landscape design, studying 

of new programs for landscape design. 

Ақпараттық 

технологияла

р және 

дизайн 

Информацио

нные 

технологии и 

дизайн 

Information 

and design 

Білім және түсінік: информатика және 

геоинформатиканың негізі, географиялық 

ақпараты ӛңдеудегі жаңа тәсіл, ландшафтық 

жобалау және графикалық дизайнерлік 

жұмстарды орындау үшін программалық пен 

техникалық құралдардың қазіргі заманғы даму 

деңгейі, техникалық-технологиялық 

процесстердің негізгі ережелері. 

Білімдерін қолдану және түсіну: ӛндірістің 

негіздері, географиялық тапсырмалады шешудегі 

геоинформациялық жүйелердің мүмкіндіктері, 

ГАЖ-ды құру үшін ақпаратты ӛңдеу, 

компьютерлік графикада дизайнерлік тәсілдерді 

қолдану, ландшафтық композицияларды құру 

және проектілеу бағдарламаларын білу. 

Ойлауды қалыптастыру:технологиялық 

процесстердің білімң негізінде ӛндірісті тиімді 
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Ландшафтық 
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Геоинформатика 
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Bases of geoinformatics 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



орналастыру туралы, география және 

ландшафтық дизайнда компьютерлік 

технологиялардың практикалық қажеттілігі 

туралы. 

Коммуникативті қабілеті: техникалық-

экономикалық мәселелерді бӛле білу, ақпараттық 

жүйелер үшін географиялық деректерді кеңінен 

ұсыну, географиялық тапсырмаларды орындау 

үшін компьютерлік бағдарламаны қолдану. 

Пәндік дағдылар:  географиялық салалар мен 

ӛндірістік орналастыру кезінде білімді қолдана 

білу, компьютерлік нұсқада ақпаратты жинау мен 

ӛңдеуді жүзеге асыру,ландшафтық дизайн 

жобалау жұмыстарын құру және ГАЖ 

технологияларна қажетті компьютерлік 

бағдарламаларды білу. 

 

знание и понимание:  основ информатики и 

геоинформатики,  новых методов обработки 

географических данных;  современного уровня 

развития программных и технических средств 

для выполнения графических дизайнерских работ 

и для проектирования ландшафтов; основных 

положений технико-технологических процессов; 

применение знаний и понимания: об основах 

производства,  о возможностях 

геоинформационных систем для решения 

различных географических задач, обработки 

данных для создания ГИС,  использование 

дизайнерских приемов компьютерной графики, 

знание программ проектирования и построения 

ландшафтных композиций; 

выражение суждений: о рациональности 

размещения производства на основе знаний 

технологических процессов, о практической 

необходимости компьютерных технологий в 

географии и ландшафтном дизайне; 

коммуникативные способности: уметь 

выделять  технико-экономические проблемы, 

широко представлять географические данные для 
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информационных систем, использовать 

компьютерные программы для выполнения 

географических задач;  

способности к учебе:   уметь применять знания 

при анализе размещения производства, 

географии отраслей; осуществлять сбор и 

обработку данных в компьютерной версии, 

владение компьютерными программами, 

необходимыми для ГИС-технологий и составления 

проектных работ  ландшафтного дизайна.  

knowledge and understanding: the basics of 

Informatics and Geoinformatics, new methods of 

processing of geographical data; the modern level of 

development of software and hardware for 

performing graphical design and for the design of 

landscapes; the main provisions of the technical and 

technological processes; 

application of knowledge and understanding: the 

basics of production, the capabilities of geographic 

information systems to solve various geographical 

problems, data processing for GIS, the use of 

computer graphics design techniques, knowledge of 

design programs and construction of landscape 

compositions; 

expression of judgments: about rationality of 

placement of production on the basis of knowledge 

of technological processes, about practical need of 

computer technologies in geography and landscape 

design; 

communication skills: to be able to highlight 

feasibility concerns, to present data for geographic 

information systems use computer programs to 

perform geographic tasks;  

ability to study: to be able to apply knowledge in the 

analysis of the location of production, geography of 

industries; to collect and process data in the 

computer version, ownership of computer programs 

necessary for GIS technology and design work 

landscape design. 

Қала Білім және түсінік:  ландшафтық сәулет 6 10 7 HGP - Кеңістікте негізгі БП В ТК 3 емтихан СК1, СК3, 



құрылысы 

және сәулет 

Градостроите

льство и 

архитектура 

Urban 

planning and 

architecture 

теориялық ұстанымдары, декоративті 

элементтер; қала құрылысын жоспарлау, 

аумақтық жоспарлау, қалалық аймақтарды бӛлу, 

кеңістіктік жоспарлау. 

Білімдерін қолдану және түсіну: ландшафтты 

дизайн жобаларын жасау, қала құрылысын 

аумақтық жоспарлау ерекшеліктері туралы 

Ойлауды қалыптастыру: әзірленетін 

жобалардың ұтымдылығы, ландшафтық сәулет 

элементтерін табиғи ортаға біріктіру мүмкіндігі; 

Коммуникативті қабілеті: қалалық жағдайды 

жақсарту, қалалардың экологиясын жақсарту, 

тұрғындардың ӛмір сүру жағдайларын 

оңтайландыру бойынша шешімдер қабылдау; 

Пәндік дағдылар:  ландшафтық дизайндағы 

қоршаған ортаны трансформациялауды 

жоспарлау дағдыларын меңгеру. 

 

знание и понимание:  теоретических положений 

ландшафтной архитектуры, элементов 

декоративности; системного представления о 

градостроительстве, территориального 

планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий,  

применение знаний и понимания: о 

составлении проектов ландшафтного дизайна,  об 

особенностях территориального планирования в 

градостроительстве 

выражение суждений: о рациональности 

разрабатываемых проектов, возможности 

сочетания  элементов ландшафтной архитектуры 

с естественной природной средой; 

коммуникативные способности: принимать 

решения  по улучшению состояния городской 

среды, экологии городов, оптимизации условий 

проживания населения; 

способности к учебе:  приобретать навыки  

планирования преобразования среды в 

ландшафтном дизайне. 

knowledge and understanding: theoretical provisions 
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of landscape architecture, decorative elements; 

system view of urban planning, spatial planning, 

urban zoning, spatial planning,  

application of knowledge and understanding: the 

preparation of landscape design projects, the features 

of spatial planning in urban planning 

expression of judgments: about rationality of the 

developed projects, possibility of combination of 

elements of landscape architecture with natural 

environment; 

communicative abilities: to make decisions to 

improve the state of the urban environment, urban 

ecology, optimization of living conditions; 

learning abilities: acquire the skills to plan the 

transformation of the environment in landscape 

design. 

Дендрология 

және бақ-

саябақ ӛнері 

Дендрология 

и садово-

парковое 

искусство 

Dendrology 

and 

Landscape 

Art 

Білім және түсінік: дендрогиология мен гүл 

ӛсірудің негізгі ережелері, экобиосистемалардың 

механизмдері және енгізу дағдыларын меңгеру; 

сәндік бағбандықтың негізгі теориялық 

ережелері, ландшафттық ӛнердің стильдері; 

Білімдерін қолдану және түсіну: техногендік 

ландшафтарды жақсарту үшін жалпы 

географиялық білім беру, аумақтарды 

ландшафты жобалау бойынша жобаларды құру; 

Ойлауды қалыптастыру: табиғат ортасының 

биоалуантүрлілігін сақтау туралы 

Коммуникативті қабілеті: қоғамның назарын ӛз 

елінің экологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік мәселелеріне аударуға, ӛз кӛзқарасын 

теориялық білім мен практикалық тәжірибе 

негізінде қорғауға қабілетті болу; 

Пәндік дағдылар:  ландшафтты дизайны жасау 

үшін компьютерлік бағдарламаларды білу 

знание и понимание:  основных положений 

дендрологии и цветоводства, механизмов 

экобиосистем и приобретение навыков 

интродукционных работ; основных 

теоретических положений декоративного 
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садоводства, стилей садово-паркового искусства; 

применение знаний и понимания: 
общегеографические знания для улучшения 

техногенных ландшафтов,  составление проектов 

ландшафтного дизайна территорий;  

выражение суждений: о сохранении 

биоразнообразия окружающей природной среды  

коммуникативные способности: 

 привлекать внимание общественности к 

экологическим, экономическим и социальным 

проблемам своей страны, уметь отстаивать свою 

точку зрения на основе теоретических   знаний и 

практического опыта; 

способности к учебе:  знание компьютерных 

программ для составления проектов 

ландшафтного дизайна; 

knowledge and understanding of: the main 

provisions of floriculture and dendrology, 

mechanisms of ecosysytem and skills introduction; 

the basic theoretical positions of landscape 

gardening, styles of landscape art; 

application of knowledge and understanding: 

General geographic knowledge to improve man-

made landscapes, drafting landscape design areas;  

the expression of judgments: about the biodiversity 

of the natural environment  

communicative ability: 

 to draw public attention to the environmental, 

economic and social problems of their country, to be 

able to defend their point of view on the basis of 

theoretical knowledge and practical experience; 

ability to learn: knowledge of computer programs for 

the compilation of landscape design projects 

 



Салалық 

географиялы

қ ғылымдар  

Отраслевые 

географическ

ие науки  

 Вranch 

geographical 

sciences 

Білім және түсінік:  ландшафтарды дамытудың 

негізгі заңдылықтары, топырақты қалыптастыру 

процесі, демография, қоныс аудару және халықты 

бӛлу; аумақтық саралаудың құрылымы, 

географиялық объектілердің эволюциясы 

құрылымы мен факторлары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: Ландшафт 

туралы білімді қолдану, топырақ пен халық 

географиясы туралы білімді қолдану, 

практикалық ӛмірде болжау кезінде физика-

географиялық және демографиялық үдерістердің 

даму себептері туралы білімді пайдалану; 

далалық зерттеулер жүргізу, физикалық-

географиялық және топырақ профильдерін жасау, 

есептеу-графикалық жұмыстарды жүргізу, 

демографиялық жағдайды болжау және табиғи 

кешендерді дамыту; 

Ойлауды қалыптастыру: табиғи кешеннің 

элементтерінің ӛзара байланысы мен ӛзара 

тәуелділігі, объектілер динамикасы, ландшафттар 

мен топырақтардың жай-күйіне антропогендік 

әсер ету және әлемдегі демографиялық 

проблемалар; 

Коммуникативті қабілеті:  ландшафт туралы 

білімді пайдалану, топырақ және халық туралы 

білімдерін қолдануға, профильдерді, схемаларды 

құруға, қазіргі жағдайын талдауға, табиғи 

кешеннің және демографияның мәселелеріне 

қоғамның назарын аударуға; 

Пәндік дағдылар: далада ақпаратты жинауға 

қабілетті болу, камеральді ӛңдеу, табиғи 

кешеннің элементтерінің жай-күйін болжау, 

статистикалық материалды жинау және ӛңдеу, 

картографиялық жұмыстарды орындау 

мүмкіндігі. 

 

знание и понимание:  основные закономерности 

развития ландшафтов, почвообразовательного 

процесса, демографии, расселения и размещения 

населения; закономерности территориальной 
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дифференциации, структуры и факторов 

эволюции географических объектов; 

применение знаний и понимания: применять 

знания о ландшафтах,  почвах и географии 

населения,  использования знаний о причинах 

развития физико-географических и 

демографических процессов в прогнозировании 

в практической жизни; проведение полевых 

исследований, составление физико-

географических и почвенных профилей, 

расчетно-графические работы, прогноз 

демографического состояния и развития 

природных комплексов; 

выражение суждений: в области взаимосвязи и 

взаимозависимости элементов природного 

комплекса, динамике объектов, антропогенном 

влиянии на состояние ландшафтов и почв, 

демографических проблемах в мире; 

коммуникативные способности:  применять 

знания о ландшафтах,  почвах и населении при 

выполнении различных практических работ, 

построении профилей, схем, анализах 

современного состояния, привлекать внимание 

общественности к проблемам природного 

комплекса и демографии; 

способности к учебе:  способность к сбору 

информации в полевых условиях,  камеральная 

обработка, прогноз состояния элементов 

природного комплекса, умение собирать и 

обрабатывать статистических материал, 

выполнять картографические работы. 

knowledge and understanding: the main regularities 

of the development of the landscape, soil-forming 

process, demography, resettlement and the 

distribution of population; patterns of territorial 

differentiation, the structure and factors of evolution 

of geographical objects; 

application of knowledge and understanding: apply 

knowledge about landscapes, soils and geography of 



the population, the use of knowledge about the 

causes of the development of physical-geographical 

and demographic processes in forecasting in 

practical life; conduct field research, preparation of 

physical-geographical and soil profiles, calculation 

and graphic work, forecast demographic status and 

development of natural complexes; 

expression of judgments: in the field of interrelation 

and interdependence of elements of a natural 

complex, dynamics of objects, anthropogenic 

influence on a condition of landscapes and soils, 

demographic problems in the world; 

communicative abilities: to apply knowledge about 

landscapes, soils and population in performing 

various practical works, building profiles, schemes, 

analysis of the current state, to draw public attention 

to the problems of the natural complex and 

demography; 

ability to study: the ability to collect information in 

the field, Desk processing, forecast the state of the 

elements of the natural complex, the ability to collect 

and process statistical material, perform cartographic 

work. 

3.2  Білім беру бағдарламасы: су ресурстары және суды пайдалану 

Образовательная программа: Водные ресурсы и водопользование 

Education program: water resources and water use 

Гидрология 

және 

гидрогеологи

я  

Гидрология и 

гидрогеологи

я 

Hydrology 

Білім және түсінік:  су объектілерін дамытудағы 

заңдылықтары, олардың гидрологиялық және 

гидрометриялық сипаттамалары; закономерности 

развития водных объектов, их гидрологические и 

гидрометрические  характеристики; реттеу 

жұмыстарының негіздері, су объектілерінің жай-

күйін бағалау;  

Білімдерін қолдану және түсіну: гидравликалық 

есептерді және арналық процестерді талдауды 

жүргізу; ағын судың гидравликалық 
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and 

hydrogeology 

параметрлерін анықтау; қатты ағынның 

есептелуі, арнаның деформациялық бағалауын 

жасау, жер телімінің гидрогеологиялық 

сипаттамасын жасау;  

Ойлауды қалыптастыру: гидрологиялық 

нысандарының жағдайы, олардың 

параметрлерінің ӛзгеруі, динамикалық 

құбылыстардың сипаты және су нысандарын 

сақтау мүмкіндігі туралы;  

Коммуникативтік дағдылар:  гидрологиялық 

қадағалауды ұйымдастырады және ӛткізеді, 

ақпарат іздейді, су нысандарының мәселелеріне 

қоғамның назарын аударады; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 
гидрологиялық процестер туралы, гидравликалық 

және гидрологиялық есептеулер, бастапқы 

материалдарды ӛңдеу, гидрогеологиялық 

карталар мен секциялардың құрылысын және 

талдауын білу дағдыларын меңгеру 

 

знание и понимание:  закономерности развития 

водных объектов, их гидрологические и 

гидрометрические  характеристики; основы 

расчетных работ, оценка состояния водных 

объектов;  

применение знаний и понимания: проведение 

гидравлических расчетов и  анализ русловых 

процессов; определение гидравлических 

параметров водотока; расчет твѐрдого стока, 

составление оценки русловых деформаций, 

составление гидрогеологического описание 

участка; 

выражение суждений: о состоянии 

гидрологических объектов, изменении их 

параметров, о характере динамических процессов 

и возможностях сохранения водных объектов; 

коммуникативные способности:  
организовывать и проводить гидрологические 

наблюдения, осуществлять поиск информации, 

привлекать внимание общественности к 

4 

RGiDR

P -2202 

Ӛзен гидравликасы 

және арналық 

үрдістердің 

динамикасы 

Речная гидравлика и 

динамика русловых 

процессов 

River hydraulics and 

dynamics of channel 

processes 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 

4 

OG -

2203 

Жалпы гидрогеология 

Общая гидрогеология 

General hydrogeology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 



проблемам водных объектов; 

способности к учебе:  иметь навыки применения 

знаний о гидрологических процессах в 

практической деятельности, гидравлических и 

гидрологических расчетах, ведения первичной 

камеральной обработки, построения и анализа 

гидрогеологических карт и разрезов; 

 

knowledge and understanding: regularities of water 

bodies development, their hydrological and 

hydrometric characteristics; fundamentals of 

calculation works, assessment of water bodies 

condition;  

application of knowledge and understanding: 

carrying out hydraulic calculations and analysis of 

channel processes; determination of hydraulic 

parameters of the watercourse; calculation of solid 

flow, assessment of channel deformation, preparation 

of hydrogeological description of the site; 

expression of judgments: on the state of hydrological 

objects, changes in their parameters, the nature of 

dynamic processes and the possibilities of 

conservation of water bodies; 

communication capabilities: to organize and conduct 

hydrological observations, to search for information, 

to draw public attention to the problems of water 

bodies; 

ability to study: have the skills to apply knowledge 

about hydrological processes in practice, hydraulic 

and hydrological calculations, primary cameral 

processing, construction and analysis of 

hydrogeological maps and sections 

Су 

ресурстарын 

пайдалану 

Использован

ие водных 

ресурсов 

Білім және түсінік:  табиғат пайдаланудың 

негізгі принциптері; табиғи ресурстарды 

экономикалық бағалау әдістері; су шаруашылығы 

және су шаруашылығы жүйелері; су ресурстарын 

басқару әдістері; суды тұтыну және суды бұру, су 

ресурстарын бақылау және есепке алу; табиғи 

және техногенді кешендердің түрлері, ӛзен 

ағынын реттеу жүйесі, сумен жабдықтау 

12 20 7 

EP -

4204 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

Экономика 

природопользования 

Nature management 

economics 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК9, СК1, 

СК2, СК5, 

СК6 



Water 

resources 

management 

жүйелері, сумен жабдықтау және суды бұру; 

Білімдерін қолдану және түсіну: қоршаған 

ортаны қорғау шараларының тиімділігін анықтау, 

табиғи ресурстарға тӛлемдерді есептеу, су 

шаруашылығы кешендері үшін жобалау әдістерін 

пайдалану, су ресурстарын ұтымды бӛлу; 

Ойлауды қалыптастыру: су нысандарының 

жағдайы туралы, олардың параметрлерін ӛзгерту, 

су ресурстарын ұтымды пайдалану; 

Коммуникативтік дағдылар:  гидрологиялық 

қадағалауды ұйымдастырады, су нысандарын 

бағалау, ақпарат іздеу, суды пайдалану 

проблемаларына қоғамның назарын аудару; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері:  су 

ресурстарын пайдалануды, су балансын және 

гидрохимиялық есептеулерді жүргізудің 

әдістерін меңгеру. 

 

знание и понимание:  основные принципы 

природопользования; методы экономической 

оценки природных ресурсов; водохозяйственные 

комплексы и водохозяйственные системы; 

методы управления водными ресурсами; 

нормирование водопотребления и водоотведения,  

контроль и учет водных ресурсов; виды 

природно-техногенных комплексов, системы 

регулирования речного стока, системы 

водоснабжения, обводнения и водоотведения; 

применение знаний и понимания: определение 

эффективности природоохранных мероприятий, 

расчет платежей за природные ресурсы, 

использование методов проектирования 

водохозяйственных комплексов, рациональное 

распределение водных ресурсов;  

выражение суждений: о состоянии водных 

объектов, изменении их параметров, 

рациональном использовании водных ресурсов; 

коммуникативные способности:  
организовывать гидрологические наблюдения, 

проводить оценку водных объектов, 

7 

KIVR -

4205 

Су ресурстарын 

кешенді пайдалану 

Комплексное 

использование водных 

ресурсов 

Integrated water 

resources management 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 

7 

GVR -

4206 

Су ресурстарының 

географиясы 

География водных 

ресурсов 

Geography of water 

resources 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 
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PTK -

4207 

Табиғи-техногедік 

кешендері 

Природно-

техногенные 

комплексы 

Natural and man-made 

systems 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 



осуществлять поиск информации, привлекать 

внимание общественности к проблемам 

водопользования; 

способности к учебе:  владеть  методами анализа 

использования водных ресурсов, проведения 

воднобалансовых и гидрохимических расчетов. 

knowledge and understanding: basic principles of 

natural resources management; methods of economic 

assessment of natural resources; water complexes 

and water management systems; methods of water 

resources management; water consumption and 

sanitation normalization, water resources control and 

accounting; types of natural and man-made 

complexes, river flow regulation system, water 

supply system, irrigation and wastewater disposal; 

application of knowledge and understanding: 

determination of the effectiveness of environmental 

protection measures, calculation of payments for 

natural resources, the use of methods of designing 

water complexes, rational distribution of water 

resources;  

expression of judgments: on the state of water 

bodies, changes in their parameters, rational use of 

water resources; 

communication capabilities: to organize hydrological 

observations, to assess water bodies, to search for 

information, to draw public attention to the problems 

of water use; 

ability to learn: to know the methods of analysis of 

water use, conducting vodnoetanolnyh and 

hydrochemical calculations. 

Су 

ресурстарын 

басқару 

Управление 

водными 

Білім және түсінік:  су шаруашылығы 

қатынастарының негізгі шарттары, олардың 

құқықтық негіздері; табиғи суды бӛлу 

заңдылықтары, халықаралық су тұтыну 

шарттары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: суды 

6 10 7 

OUVR 
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Су ресурстарын 

басқару негіздері 

Основы управления 

водными ресурсами 

Management basics of 

water resources 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК2, 

СК3, СК5, 

СК6 



ресурсами 

Regulation of 

water 

resources 

пайдалану шарттарын талдау, суды сақтау 

мәселелерін шешу, суды пайдалану жобаларын 

құру; 

Ойлауды қалыптастыру: су нысандарының 

жағдайы туралы, олардың параметрлерін ӛзгерту, 

су ресурстарын ұтымды пайдалану; 

Коммуникативтік дағдылар: су нысандарына  

қадағалау жүргізу, ақпарат іздеу, суды пайдалану 

мәселелеріне қоғамның назарын аудару; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері:  

есептеу, графикалық, картографиялық және 

жобалық жұмыс дағдыларына ие. 

 

знание и понимание:  основных условий 

водохозяйственных отношений,  их правовую 

основу; закономерностей распределения 

природных вод,  международные условия 

водопотребления; 

применение знаний и понимания: анализ 

условий водопользования, решение проблем 

сохранности вод, составление проектов 

водопользования; 

выражение суждений: о состоянии водных 

объектов, изменении их параметров, 

рациональном использовании водных ресурсов; 

коммуникативные способности:  проводить 

мониторинг водных объектов, осуществлять 

поиск информации, привлекать внимание 

общественности к проблемам водопользования; 

способности к учебе:  иметь навыки расчетно-

графических, картографических и проектных 

работ. 

knowledge and understanding: basic conditions of 

water management relations, their legal basis; laws 

of natural water distribution, international conditions 

of water consumption; 

application of knowledge and understanding: 

analysis of water use conditions, solution of water 

safety problems, preparation of water use projects; 

expression of judgments: on the state of water 

7 

GRVR 

-4309 

Су ресурстарын 

мемлекеттік басқару 

Государственное 

регулирование водных 

ресурсов 

Government regulation 

of water resources 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 



bodies, changes in their parameters, rational use of 

water resources; 

communicative abilities: to monitor water bodies, to 

search for information, to attract public attention to 

the problems of water use; 

ability to to study: have skills of settlement-graphic, 

cartographic and design works. 

Қорықтарды

ң жер беті 

суларының 

мониторингі 

Мониторинг 

поверхностн

ых вод суши  

Monitoring of 

surface water 

Білім және түсінік: қоршаған ортаға техногендік 

ықпал етеу сипатын және мониторинг 

қорытындысы бойынша оның қасиетін білу; 

аумақтың гидрологиялық жағдайларын есепке 

ала отырып, ағынды реттеудің негізгі түрлері; 

Білімдерін қолдану және түсіну: ағындарды 

реттеудің баланстық және графикалық есептерін 

орындау; жобалық нәтижелерді техникалық және 

экономикалық салыстыру, СНиП, топографиялық 

жоспарлар мен карталарды, номограмма, УГМС 

анықтамаларын пайдалану;  

Ойлауды қалыптастыру: гидрологиялық 

үдерістердің жағдайы, жер үсті суларының 

мониторингі және ұтымды пайдалану туралы; 

Коммуникативтік дағдылар:  су нысандарына 

бақылау жүргізу, ақпарат іздеу, суды пайдалану 

мәселелеріне қоғамның назарын аудару; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

ГИС-мен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, 

ақпаратты жинау және ӛңдеудің заманауи 

әдістері, гидротермодинамика теңдеулерін, 

гидросферада турбулентті диффузияны және 

кӛлік теңдеуін шеше білу; жергілікті ағынды 

тоғандар мен резервуарларды реттеу үшін 

ӛздерінің есептеу әдістері. 

 

знание и понимание:  знать характер 

техногенных воздействий на внешнюю среду и ее 

качество по результатам мониторинга; основные 

виды регулирования стока с учетом 

гидрологических условий территории;  

применение знаний и понимания: выполнять 
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Қорықтардың жер беті 

суларының 

мониторингі 

Мониторинг 

поверхностных вод 

суши  

Monitoring of surface 

water 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК3, 

СК6 
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Гидрологиялық 

үрдістерді модельдеу 

Моделирование 

гидрологических 

процессов 

Modelling of 

hydrological processes 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 
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Ағындарды реттеу 

Регулирование стока 

Flow regulation 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



балансовые и графические расчеты 

регулирования стока; проводить технико-

экономическое сравнение результатов 

проектирования, пользоваться СНиПами, 

топографическими планами и картами, 

номограммами, справочниками УГМС; 

выражение суждений: о состоянии 

гидрологических процессов, мониторинге и 

рациональном использовании поверхностных 

вод; 

коммуникативные способности:  проводить 

мониторинг водных объектов, осуществлять 

поиск информации, привлекать внимание 

общественности к проблемам водопользования; 

способности к учебе:  владеть навыками работы 

с ГИС,  современными методами сбора и 

обработки информации, уметь решать уравнения 

гидротермодинамики, уравнения переноса и 

турбулентной диффузии в гидросфере; владеть 

методами расчетов по регулированию местного 

стока прудами и водохранилищами.  

knowledge and understanding: to know the nature of 

man-made impacts on the external environment and 

its quality according to the results of monitoring; 

main types of flow regulation taking into account the 

hydrological conditions of the territory;  

applying knowledge and understanding to: perform 

balance sheet and graphical calculations of flow 

regulation; conduct a technical and economic 

comparison of design results, to use Snips, 

topographic plans and maps, nomograms, databases 

ahem; 

expression of judgments: on the state of hydrological 

processes, monitoring and rational use of surface 

waters; 

communicative abilities: to monitor water bodies, to 

search for information, to attract public attention to 

the problems of water use; 

ability to study: have the skills to work with GIS, 

modern methods of collecting and processing 



information, be able to solve the equations of 

hydrothermodynamics, transport equations and 

turbulent diffusion in the hydrosphere; own methods 

of calculation for the regulation of local flow ponds 

and reservoirs. 

 

Метеорологи

я және 

климатологи

я негіздері 

Основы 

метеорологи

и и 

климатологи

и 

Basics of 

meteorology 

and 

climatology 

Білім және түсінік:  метеорология және 

климатология негіздері, метеорологиялық 

бақылау, климат қалыптастырушы процестер, 

климаттың негізгі қасиеттері, климаттың 

классификациясы; табиғи судың химиялық 

құрамын қалыптастырудың факторлары, 

процестері мен кезеңдері және олардың 

геохимиялық түрлерін негіздеу; 

Білімдерін қолдану және түсіну: ауа-райы және 

климаттық бақылауды жүргізу, ӛңдеу 

нәтижелерін, климаттық сипаттамаларды 

құрастыру, гидрогеохимиялық ақпараттың 

дерекқорымен жұмыс жасау; Гипергенез 

аймағында химиялық элементтердің 

қозғалғыштығын бағалау; 

Ойлауды қалыптастыру:  метеорологиялық 

және климаттық үдерістердің жай-күйі туралы, 

климаттың табиғи суларға әсер етуі, су пайдалану 

проблемаларын шешу мүмкіндігі; су 

нысандарының химиялық құрамын ӛзгерту 

туралы; 

Коммуникативтік дағдылар: бақылауды 

ұйымдастыру және жүргізу,  болжамдар жасау, 

климатология және судың геохимиясы, 

метеорологиядағы зерттеулердің қажеттілігін 

түсіндіру,  

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

белгілі бір нүктеде метеорологиялық 

құбылыстарды дұрыс түсіндіру дағдыларын 

меңгеру, нүктенің климаттық сипаттамаларын 

құрастыру, ауа-райы болжамдарын білу; сондай-

ақ, жергілікті белгілерді қолдана отырып, 

9 15 6 

OM -

3313 

Жалпы метеорология 

Общая метеорология 

General meteorology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК5, СК1, 

СК2 

6 

OK -

3314 

Климатологиялық 

негіздері 

Основы климатологии 

Basics of Climatology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 

GZG -

3315 

Гипергенез зонасының 

гидрогеохимиясы 

Гидрогеохимия зоны 

гипергенеза 

Hydrogeochemistry 

supergene zone 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



синоптикалық ауа райы болжамды ортасын 

бағалау; Ақпарат жинау және ӛңдеу дағдылары, 

компьютерлік бағдарламалар; гидрогеохимиялық 

ақпаратты алу және ӛңдеу әдістері. 

 

знание и понимание:  основы метеорологии и 

климатологии, метеорологические наблюдения, 

климатообразующие процессы, основные 

свойства климатической системы, классификация 

климатов; факторы, процессы и этапы 

формирования химического состава природных 

вод и обоснования их геохимических типов; 

применение знаний и понимания: проведение 

метеорологических и климатических 

наблюдений, обработка результатов, составление 

климатических описаний, работа с базой данных 

гидрогеохимической информации; оценка 

подвижности химических элементов в зоне 

гипергенеза; 

выражение суждений: о состоянии 

метеорологических и климатических процессов, 

влиянии климата на состояние природных вод, 

возможностях решения проблем 

водопользования; об изменении химического 

состава водных объектов; 

коммуникативные способности:  
организовывать и проводить наблюдения,  

составлять прогнозы, объяснять необходимость 

исследований в области метеорологии, 

климатологии и геохимического состава вод; 

способности к учебе:  владеть навыками 

правильного толкования метеорологических 

явлений в конкретном пункте, составления 

климатической характеристики пункта, 

метеопрогнозов; оценки краткой синоптической 

обстановки прогнозирования погоды по ней, 

используя также местные признаки; навыками 

сбора и обработки информации, компьютерными 

программами; методами получения и обработки 

гидрогеохимической информации. 



knowledge and understanding: basics of meteorology 

and climatology, meteorological observations, 

climate-forming processes, basic properties of the 

climate system, classification of climates; factors, 

processes and stages of formation of the chemical 

composition of natural waters and justification of 

their geochemical types; 

application of knowledge and understanding: 

meteorological and climatic observations, processing 

of results, preparation of climatic descriptions, work 

with the database of hydrogeochemical information; 

assessment of the mobility of chemical elements in 

the hypergenesis zone; 

expression of judgments: on the state of 

meteorological and climatic processes, the impact of 

climate on the state of natural waters, the 

possibilities of solving problems of water use; on 

changes in the chemical composition of water 

bodies; 

communication skills: to organize and conduct 

observations, to make forecasts, to explain the need 

for research in meteorology, climatology and 

geochemical composition of waters; 

ability to learn: skills correct interpretation of 

meteorological phenomena in a specific item, 

making the climatic characteristics of the item are of 

the weather forecasts; evaluation brief SYNOPTIC 

situation weather forecasting by using local 

characteristics; the skills of collecting and processing 

information, computer programs; methods for 

receiving and processing the hydrogeochemical 

information. 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани-

ӛнегелі 

Духовно-

Білім және түсінік:  діни ғылымның теориялық 

негіздері, әлемнің негізгі діни суреттері, 

құндылық жүйелері, әлемдік діндердің этикалық 

нормалары және олардың қоғамды дамыту мен 

5 9 4 

R -

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БП 

БД 

BS 

C ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК6, КК8, 

КК9 



нравственны

й 

Spiritual and 

moral 

жетілдірудегі маңызы, оның ішінде Қазақстанда; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды 

реттейтін халықаралық және ұлттық заңнамалар, 

түрлі әлеуметтік топтардағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастырудың негізгі тәсілдері, түрлі 

салаларда сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін жауапкершілік шаралары; 

Білімдерін қолдану және түсіну: Күнделікті 

ӛмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды 

түсіну үшін діни кӛзқарасты пайдаланыңыз; 

қазіргі заманғы қоғамдағы діни ӛмірге қатысты 

мәселелерді дербес және ұжымдық түрде түсіну; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық және 

әлеуметтік қарама-қайшылыққа және оны 

әлеуметтік құбылыс ретінде күресуге қатысты 

қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастырудағы мемлекеттік 

органдардың іс-әрекеттерін талдауда қолдануға; 

Ойлауды қалыптастыру: әлемдік діндердің 

этикалық нормалары және олардың қоғамның 

дамуы мен жетілуінің маңыздылығы туралы, 

оның ішінде Қазақстанда; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, 

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас 

жемқорлықты дамытуға құқықтық ықпал ету 

туралы; 

Коммуникативтік дағдылар: қазіргі қоғамдағы 

діни ӛмірге қатысты мәселелерді түсіну, әлемдік 

діндердің мазмұны мен маңызын түсіну; 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

қатысу; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 
дін туралы ақпаратты талдау дағдыларын 

меңгеру, сыбайлас жемқорлықты тану қабілетіне 

ие болуы, түрлі әлеуметтік орталарда 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту. 

 

знание и понимание:  теоретические основы 

3 OAK -

2202 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 



религиоведческой науки, основные религиозные 

картины мира, системы ценностей, этические 

нормы мировых религий и их значение для 

развития и совершенствования общества, в т. ч. в 

Казахстане; международное и национальное 

законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы 

к формированию антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах; 

применение знаний и понимания: использовать 

религиоведческий подход к осмыслению 

конкретной ситуации в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

и коллективно осмысливать вопросы, 

касающиеся религиозной жизни в современном 

обществе;  

применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного 

управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части 

правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением; 

выражение суждений об этических нормах 

мировых религий и их значении для развития и 

совершенствования общества, в т.ч. в Казахстане; 

о формировании антикоррупционной культуры,  

правовового противодействия развитию 

корррупции в Республике Казахстан; 

коммуникативные способности:  осмысливать 

вопросы, касающиеся религиозной жизни в 

современном обществе, понимать содержание и 

значение мировых религий; противодействовать 

коррупции, участвовать в формировании 

антикоррупционной культуры; 

способности к учебе:  иметь навыки анализа 

информации о религии, владеть умением 

распознавать коррупцию, развивать  



антикоррупционную культуру в различных 

социальных средах. 

knowledge and understanding: theoretical 

foundations of religious science, basic religious 

pictures of the world, value systems, ethical norms of 

world religions and their importance for the 

development and improvement of society, including 

in Kazakhstan; international and national legislation 

regulating anti-corruption, basic approaches to the 

formation of anti-corruption culture in various social 

groups, measures of responsibility for corruption 

offenses in various fields; 

application of knowledge and understanding: to use a 

religious approach to understanding the specific 

situation in everyday life and in professional 

activities; independently and collectively 

comprehend the issues relating to religious life in 

modern society;  

to apply the acquired knowledge in the analysis, in 

the activities of public administration bodies on the 

formation of anti-corruption culture of society in 

terms of legal and social anti-corruption and combat 

it as a social phenomenon; 

expression of judgments on ethical norms of world 

religions and their significance for the development 

and improvement of society, including in 

Kazakhstan; on the formation of anti-corruption 

culture, legal counteraction to the development of 

corruption in the Republic of Kazakhstan; 

communicative abilities: to comprehend issues 

related to religious life in modern society, to 

understand the content and importance of world 

religions; to counter corruption, to participate in the 

formation of anti-corruption culture; 

ability to study: have the skills to analyze 

information about religion, to know the ability to 

recognize corruption, to develop anti-corruption 

culture in various social environments. 

 

 



6. Іс-тәжірибе модульдер 

6. Модули практик (МП) 

6. MODULES of PRACTICES (MP) 

Оқу 

Учебный 

Training 

Білім және түсінік: Географиялық ғылымның 

теориялық ережелері, географиялық 

объектілердің мазмұны, генезисі және дамуы, 

географиялық зерттеу әдістері 

Білімдерін қолдану және түсіну: географиялық 

процестер туралы білімді қолдану, тәжірибелік 

сабақтарда теориялық білімді пайдалану, 

Ойлауды қалыптастыру: теориялық білімдерге 

және тәжірибеде оларды қолдану қажеттілігі 

Коммуникативті қабілеті: 

теориялық дайындық деңгейін талдай білу, 

теориялық білімнің қолданбалы сипатын анықтай 

алу, іс жүзіндегі дайындық деңгейін бағалау; 

Пәндік дағдылар:  далалы аймақта ақпарат 

жинай алуға қабілетті болу, әртүрлі ақпарат 

кӛздерімен жұмыс істеу, оның ішінде: құралдар, 

карталар, есепті оңдей отырып жазу. 

 

знание и понимание:  теоретические положения 

географических наук, содержание, генезис и 

развитие географических объектов, методы 

географических исследований 

применение знаний и понимания:  применение 

знаний о географических процессах на учебной 

практике, умение использовать теоретические 

знания для проведения полевых исследований,  

выражение суждений: о необходимости 

теоретических знаний и применении их на 

практике,  

коммуникативные способности:  уметь 

анализировать уровень теоретической 

подготовки, определять прикладной характер 

теоретических знаний, оценивать собственный 

уровень подготовленности на практике; 

способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации в полевых условиях, камеральной 

обработки, работы с различными источниками 

2 1 2 Uch Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching practice 

 B МК 

ОК  

MC 

4 зачет 

credit 

СК3, СК5, 

СК6, СК7 

 



информации, приборами, картами, навыками 

оформления и представления отчетов. 

knowledge and understanding: theoretical positions of 

geographical Sciences, contents, Genesis and 

development of geographical objects, methods of 

geographical researches 

application of knowledge and understanding: 

application of knowledge about geographical processes 

in educational practice, the ability to use theoretical 

knowledge for field research,  

expression of judgments: the need for theoretical 

knowledge and their application in practice,  

communicative abilities: to be able to analyze the level 

of theoretical training, to determine the applied nature 

of theoretical knowledge, to assess their own level of 

preparedness in practice; 

ability to study: possess skills of collecting information 

in the field, Desk processing, working with various 

sources of information, devices, maps, skills of 

registration and submission of reports. 

Диплом 

алдындағы 

Преддиплом

ный 

Undergraduat

e 

Білім және түсінік: географиялық пәндердің 

теориялық негіздерін, тұжырымдамалық-

санаттық аппаратура, географиялық зерттеу 

әдістерін, географиядағы аналитикалық және 

болжамдық жұмыстардың мазмұнын, ғылыми-

зерттеу жұмыстарының мазмұнын және 

құрылымын білу; 

Білімдерін қолдану және түсіну: Зерттеуді 

жоспарлау және жүргізу, зерттеу нысанын және 

пәнін анықтау, зерттеу әдістерін таңдау, 

бастапқы материалдарды жинау және ӛңдеу, 

географиялық үдерістерді талдау, географиялық 

болжамды жасау; 

Ойлауды қалыптастыру: теориялық білімдерге, 

ғылыми зерттеулерге арналған практикалық 

дағдыларға қажеттілік; 

Коммуникативтік дағдылар: практиканың 

негіздері бойынша ғылыми зерттеулер 

ұйымдастыру, мамандармен әңгімелесу, 

ағымдағы ғылыми зерттеулерге қажетті ақпарат 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 A МК 

ОК  

MC 

1 зачет 

credit 

СК3, СК4, 

СК5, СК6, 

СК7 

 



пен материалдардың қажеттілігін айқындау; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері:  
электронды графика және карталар түрінде 

материалдарды ұсыну үшін компьютерлік 

технологияға ие географиялық ақпаратты жинау 

және ӛңдеу дағдыларын меңгереді. 

 

знание и понимание:  знать теоретические 

основы изученных географических дисциплин,  

понятийно-категориальный аппарат,  методы 

географических исследований, содержание 

аналитических и прогностических работ в 

географии,  содержание и структуру проведения 

научно-исследовательских работ; 

применение знаний и понимания: уметь 

планировать и  проводить научные исследования, 

выделять объект и предмет исследования, 

выбирать методы исследования, собирать и 

обрабатывать первичный материал,  

анализировать географические процессы, 

составлять географический прогноз; 

выражение суждений о необходимости 

теоретических знаний, практических навыков для 

проведения научных исследований; 

коммуникативные способности:  уметь 

организовывать научные исследования на базах 

практик, беседовать со специалистами, 

аргументировать необходимость 

соответствующей информации и материалов для 

проводимого научного исследования; 

способности к учебе:  иметь навыки   сбора и 

обработки географической информации, 

владения компьютерными технологиями для 

представления материала в виде электронных 

графических схем и карт. 

knowledge and understanding: to know the 

theoretical foundations of the studied geographical 

disciplines, conceptual and categorical apparatus, 

methods of geographical research, the content of 

analytical and prognostic works in geography, the 



content and structure of research; 

application of knowledge and understanding: to be 

able to plan and conduct scientific research, to 

identify the object and subject of research, to choose 

research methods, to collect and process primary 

material, to analyze geographical processes, to make 

a geographical forecast; 

expression of judgments about necessity of 

theoretical knowledge, practical skills for carrying 

out scientific researches; 

communicative abilities: to be able to organize 

scientific researches on bases of practices, to talk to 

experts, to argue need of the corresponding 

information and materials for the conducted 

scientific research; 

ability to study: have skills in the collection and 

processing of geographic information, computer 

skills for the presentation of material in the form of 

electronic graphic schemes and maps. 

Ӛндірістік 

Производств

енный 

Production 

Білім және түсінік: географиялық ғылымның 

теориялық ұстанымдарын, географиялық 

объектілердің мазмұны, генезисі мен дамуын, 

географиялық зерттеулер әдістерін білу; 

Білімдерін қолдану және түсіну: ӛндірістік 

практикадағы географиялық үдерістер туралы 

білімді қолдану, білім беру бағдарламасы 

бейініне және оқу траекториясына сәйкес ӛндіріс 

орындарында теориялық білімді бекіту; 

Ойлауды қалыптастыру: теориялық білімді іс 

жүзінде біріктіру туралы, 

Коммуникативтік дағдылар: ӛз іс-тәжірибесіне 

даярлық деңгейін бағалауға, ӛндірістік қызметтің 

барысында білімдерін нығайтуға, мамандармен 

қарым-қатынас жасауға; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

ақпараттық жинау, офисті ӛңдеу, әртүрлі ақпарат 

кӛздерімен, құрылғылармен, карталармен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру, тіркелу және есеп 

беру дағдылары бар. 
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Pr Ӛндірістік іс-тәжірибе 

Производственная 

практика 

Field practice 

 B МК 

ОК  

MC 

9 зачет 

credit 

СК3, СК4, 

СК5, СК6, 

СК7 

 



знание и понимание:  знать теоретические 

положения географических наук, содержание, 

генезис и развитие географических объектов, 

методы географических исследований; 

применение знаний и понимания:  применение 

знаний о географических процессах на 

производственной практике, закрепление 

теоретических знаний на производственных 

объектах по профилю образовательной 

программы и траектории обучения; 

выражение суждений о закреплении 

теоретических знаний на практике,  

коммуникативные способности:  уметь 

оценивать собственный уровень 

подготовленности на практике, закреплять 

знания в ходе производственной деятельности, 

общении со специалистами; 

способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации, камеральной обработки, работы с 

различными источниками информации, 

приборами, картами, навыками оформления и 

представления отчетов. 

 

knowledge and understanding: to know the 

theoretical position of geographical Sciences, the 

content, Genesis and development of geographical 

objects, methods of geographical research; 

application of knowledge and understanding: 

application of knowledge about geographical 

processes in industrial practice, consolidation of 

theoretical knowledge at production facilities on the 

profile of the educational program and the learning 

path; 

the expression of judgments about the consolidation 

of theoretical knowledge in practice,  

communication skills: to be able to assess their own 

level of preparedness, in practice, to consolidate 

knowledge in the course of production activities, 

communication with specialists; 

ability to learn: to master the skills of information 



collection, office processing, work with different 

sources of information, devices, cards, decoration 

skills, and reporting. 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extra module 

Білім және түсінік: жастарды тәрбиелеу 

жүйесінде, салауатты ӛмір салтын ұстануда дене 

шынықтырудың рӛлі. 

Білімдерін қолдану және түсіну: салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыру негіздері бойынша 

жаттығу кешендерін дербес ӛткізуге; дене 

жаттығуларын күшейту процедураларын 

қолдану, 

Ойлауды қалыптастыру: қозғалыс белсенділігі 

және жұмысқа қабілеттілік туралы 

Коммуникативтік дағдылар: денсаулықты 

сақтау және нығайту; 

Оқуға деген дағдылары немесе қабілеттері: 

ӛзін-ӛзі физикалық жетілдіру және дамыту; 

физикалфқ жүктемені реттеу. 

 

знание и понимание:  роли физической 

культуры в системе воспитания  молодежи, 

ведения здорового образа жизни 

 применение знаний и понимания: об основах 

здорового образа жизни,  самостоятельно 

проводить комплексы упражнений; использовать 

закаливающие процедуры при проведении 

физических упражнений, 

выражение суждений: о двигательной 

активности и работоспособности; 

коммуникативные способности: сохранение и 

укрепление здоровья; 

способности к учебе:   развитие и физическое 

самосовершенствование; регулирования 

физической  нагрузки. 

knowledge and understanding: the role of physical 

culture in the system of education of young people, 

maintaining a healthy lifestyle 

 applying knowledge and understanding: the basics 

of a healthy lifestyle, to conduct the exercises; the 

use of tempering procedures when carrying out 

8 14 1-4  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 C МК 

ОК  

MC 

8 зачет 

credit 

KK9 

 



physical exercise, 

the expression of judgments about physical activity 

and health; 

communication skills: the preservation and 

strengthening of health; 

ability to learn: development and physical self-

improvement; - regulation of physical activity. 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білім және түсінік:  іргелі қағидалар мен 

ережелерді, географиялық объектілердің заңдары 

Білімдерін қолдану және түсіну: мен 

заңдылықтарын, құбылыстарды және процестерді 

білу, 

ғылыми зерттеулерде географиялық білімді 

қолдану, 

Ойлауды қалыптастыру: географиялық 

заңдылықтар туралы 

Коммуникативті қабілеті: географиялық 

орындарды қорғау 

Пәндік дағдылар:   географиялық білімді, ӛзін-

ӛзі тануды нығайту және дамыту 

 

знание и понимание:  знание фундаментальных 

принципов и положений, законов и 

закономерностей географических объектов, 

явлений и процессов,   

применение знаний и понимания:  
применение географических знаний в научных 

исследованиях,  

выражение суждений: о географических 

закономерностях 

коммуникативные способности: защищать 

географические положения 

способности к учебе:   укрепление и развитие 

географических знаний, самообразование 

 

knowledge and understanding: knowledge of 

fundamental principles and regulations, laws and 

laws of geographical objects, phenomena and 

processes,   

the application of knowledge and understanding:  

3  10  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

 A МК 

ОК  

MC 

1 МЕ 

ГЭ 

SE 

СК1, СК2, 

СК3, СК4, 

СК5, СК6 

 

10  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense of 

the diploma paper 

(project) 

 A МК 

ОК  

MC 

2 диплом 

diploma 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

application of geographical knowledge in scientific 

research,  

expression of judgments: on geographical patterns 

communication skills: to protect geographical 

position 

learning abilities: strengthening and development of 

geographical knowledge, self-education 
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В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B060900 – География 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В060900 – География 
 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1   Kom1 

Ответственный за модуль Кувшинникова О.А., Полторжицкая Г.И. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, 

В1) 

Содержание модуля Иностранный язык (ООД ОК) 

русский язык (ООД ОК) 

Результаты обучения знать: нормативные аспекты современного 

русского и английского языков; стилистическую 

систему современного русского и английского 

языков; основные закономерности строения 

текстов разной функциональной принадлежности; 

основы анализа научного текста; 

уметь: участвовать в коммуникации в качестве 

студента / эксперта / коучера (и проч.) в учебно-

научной сферах общения; члена определенного 

социума в социально-бытовой, социально-

культурной и официально-деловой сферах 

общения; достигать коммуникативных целей в 

актуальных для него ситуациях общения; 

осуществлять речевое общение в рамках 

актуальной для уровня С1 тематики (научная 

сфера + LSP); создавать речевой продукт, 

качественные параметры которого соответствуют 

норме и узусу современной русской и английской 

речи; 

владеть: активным словарным запасом 

(включающим 7000 слов), пассивным словарным 

запасом (включающим 12000 слов). 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1 Чекина Е.Б., Сансызбаева С.К., Абаева Ж.С. 

«Профессионально ориентированный русский 

язык». Учебное пособие для студентовфилологов – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 271 с. 



2 Абаева Ж.С. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов казахских отделений факультета 

международных отношений. – Алматы: Казак 

университетi, 2016. 

3 Журавлева Е.А., Асмагамбетова Б.М., 

Ташимханова Д.С., Яворская Э.Э., Те М.В., 

Ешекенева А.К. «Профессиональный русский 

язык»: учебно-методическое пособие / Под общей 

редакцией Е.А. Журавлевой–Алматы: 

Издательство «Эверо», 2017. – 242 с. 

4.  Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern 

foreign language education. Almaty, 2010. 

5. McMillan Dictionary of Contemporary English. - 

McMillan, 2010. 

6. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : 

в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий  Mir 

Ответственный за модуль Оскембай А.А., Сейтембетов Е.Ж., Магзумов М.Т., 

Рамазанова А.С., Ордабаева М.А., Тукушова А.Е. 

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 16/27 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История Казахстана,  Право, Основы экономики 

(школьные курсы) 

Содержание модуля Современная история Казахстана Политология-

cоциология, Основы права, Основы экономики и 

предпринимательства, Философия, 

Информационно-коммуникационные технологии   

(ООД ОК) 

Результаты обучения Знать: основные периоды становления 

независимой казахстанской государственности;  

теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-

политических наук,  правовые аспекты 

профессиональной деятельности;  сущность 

права, соотношение его с другими нормативными 

системами;  теоретические и прикладные основы 

функционирования экономики,  принципы и 

методы осуществления предпринимательской 

деятельности;  назначение, содержание и 

тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, методы сбора, 



хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и 

коммуникационных процессов; 

Уметь: соотносить явления и события 

исторического прошлого с общей парадигмой 

всемирно-исторического развития человеческого 

общества посредством критического анализа;  

анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе,  использовать нормативно-правовые 

знания при осуществлении профессиональной 

деятельности;  уметь самостоятельно 

анализировать процессы и явления, происходящие 

в экономике; пользоваться информационными 

Интернет ресурсами, облачными и мобильными 

сервисами для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации;  применять 

программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных систем и сетей для сбора, 

передачи, обработки и хранения данных. 

Владеть: приемами исторического описания и 

анализа причин и следствий событий современной 

истории Казахстана; навыками анализа 

особенностей и значения современной 

казахстанской модели развития; целостного 

подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного 

общества; межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении;  самостоятельного толкования 

правовых актов,  подготовки отдельных 

документов правового характера, сбора и 

осмысления экономической информации; 

использования полученных знаний применительно 

к условиям экономической деятельности в 

Республике Казахстан; самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации практической 

деятельности; с помощью цифровых технологий 

разрабатывать инструменты анализа и управления 

данными для различных видов деятельности; 

осуществлять проектную деятельность по 

специальности с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – 

Астана, 2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 



қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 

2016.  

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы 

[оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция 

[монография] / К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. 

«Социология: Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 

584с.  

6. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 

2-басылым. – Алматы: «Қазақуниверситеті», 2012. – 224с.  

7.  «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. 

Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. 

(МасионисДжей. Соушети: ЗеБайзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – 

Алматы: «Ұлттықаудармабюросы» қоғамдыққоры, 2018. 

– 856 с. 

10. Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы 

государства и права Республики Казахстан. Алматы, 

2016. 

11. Бекбергенов Н.А. Правоохранительная деятельность в 

Республике Казахстан. Караганда, 2012 

12. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

13. Бертран Р. «История западной философии» – М.: 

Издатель Litres, 2018. – 1195 с. 

14. Джонстон Д. «Философияныңқысқашатарихы. Сократтан 

Дерридаға дейін».Ғылыми ред. Нурышева Г.Ж. – Астана, 

2018.– 216 б. 

15. Хесс Р. «Философияныңтаңдаулы 25 кітабы». Ғылыми 

ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

16. Кенни  Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 1-том: 

Антика философиясы» / ғылыми редактор Молдабеков Ж. 

Ж. – Астана, 2018. – 408 с.   

17. Кенни Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 2-том: 

Орта ғасырфилософиясы» / ғылыми редактор Оспанов С. 

– Астана, 2018. – 400 с. 

18. Мэнкью, Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

19. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

20. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

21. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

22. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық теория: 

Оқулық./ Алматы, 2015. – 360 б 

23. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

24. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., 

Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. 

Information and communication technologies. Textbook: in 2 

parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 

978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

25. Urmashev B.A. Information and communication technology: 

Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 

http://www.akorda.kz/


978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

26. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. ИКТ. Учебное пособие / 

Алматы, изд-во Бастау, 2017 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Общенаучный  

Ответственный за модуль Егорина А.В., Женсикбаева Н.Ж.    

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение 

Содержание модуля Геология, Изменение климата и загрязнение 

окружающей среды (БД КВ) 

Результаты обучения Знать:  строение и состав Земли и земной коры, 

структурные элементы, особенности 

геологических и тектонических процессов; 

теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования 

климатических процессов Земли и их влияние на 

социально-экономические и политические 

последствия для населения. 

 Уметь:  использовать знания о происхождении и 

развитии Земли; определять по диагностическим 

признакам горные породы и минералы, проводить 

ландшафтно-экологическое районирование; 

самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в процессе изменения 

климата и загрязнения окружающей среды. 

Иметь  навыки:   определения возраста, форм и 

строения элементов литосферы,   иметь навыки: 

целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию экологических, социально-

экономических и иных проблем современного 

общества; поиска решений поставленных проблем 

и задач экологического плана; методикой 

проведения прикладных экологических 

исследований. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / 



Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. 

и доп.- М.: Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и 

методических указаний к самостоятельному 

изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-

во ВКГУ, 2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая 

деятельность и ее последствия: избр. лекции 

/Н.И.Михайлова; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : 

оқу құралы.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-

Алматы : Дәуір, 2011. 

6. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект): [моногр.] / под ред. 

А.В.Егориной; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 

2009. - 240 с. 

7. Рамсторф Штефан. Глобальное изменение 

климата: диагноз, прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, 

Х. Й. Шельнхубер. - М.: ОГИ, 2009. 

8. Эколого-географический аспект характеристик 

климата Усть-Каменогорска: моногр. /А.В.Егорина 

[и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. 

9. Доклад Всемирного Банка «На мели»: 

изменения климата, водные ресурсы и экономика» 

(анг. High and Dry: Climate Change, Water and the 

Economy, 2016 

Дата обновления 30.05.2018 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный PK 

Ответственный за модуль Нуралинова Г.М.,  Полторжицкая Г.А., Айткожина 

С.К., Салыкбаева Г.М.   

Тип модуля Общеобразовательные обязательные модули 

(ОбОМ) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык, 

Казахский (русский) язык 

Содержание модуля Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский (русский) язык (БД 

ОК), Топонимика (БД КВ) 

Результаты обучения Знать основные законы формирования и 

трансляции профессионального казахского 



(русского) и английского языков,  грамматический 

и лексический минимум;  знать особенности 

формирования топонимов, их этиологию и 

этимологию. 

Уметь излагать свои мысли и высказываться на 

казахском (русском), английском языках 

соответственно речевым нормам языка, 

поддерживать беседу в объеме изученной 

тематики; читать тексты по специальности, 

рассказывать содержание прочитанного текста в 

форме письменного перевода на родной язык, 

пользоваться словарем; применять лексических 

особенностей в топонимах 

Владеть навыками интерпретирования 

аутентичных профессионально-ориентированных 

текстов; терминологией, навыками перевода 

технического, научного текстов, делового письма, 

договора, навыками быстрого поиска фоновой 

информации; обрабатывать тематическую лексику; 

переводить типичные для научно-технического 

стиля казахского (русского), иностранного языков 

синтаксические конструкции; иметь навыки 

работы с преобразованиями топонимов. 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and 

Dynamics : the City and in the Past / edit. S. Rau, E. 

Schonherr.- New York : Springer, 2014. 

2. Wood, Andrew. Economic Geography [Текст]  :  

Places, networks and flows / A. Wood, S. Roberts. - 

London : Routledge, [2011]. - 179 p. . - ISBN 

9780415401821 : Пер. : Экономическая география 

3. Key Concepts in Development Geography [Текст]  

/ R. Potter [et al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. 

4. Мунатаева, Э. М. Учебное пособие для 

историков и географов [Текст]  : курс английского 

языка / Э. М. Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

5. Английский язык для студентов факультета 

географии и природопользования (специальность 

5В071100-Геодезия и картография) [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / [сост. А. А. 

Нурмуханбетова, И. А. Баймуратова, Б. Исабаева] ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. 

5. Атығаева К.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі :  

жоғары оқу орындарының педагогика 



факультеттерінің студенттеріне арналған оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2014. 

6. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева 

М.К. Қазақ тілі : экология және жаратылыстану 

ғылымдары мамандық-тарының бӛлім студ. 

арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.- 

7. Каймулдинова К.Д. Топонимика. – Алматы: 

Дәуір. - 2011. 

8. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл 

атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : 

Эверо, 2017. 

9. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. 

справочник / М-во связи и информации РК, 

Комитет информации и архивов. - Алматы : Аруна, 

2010. 

10. Краткий энциклопедический словарь 

исторических топонимов Казахстана [Текст]  / М-

во культуры и спорта РК, НИИИК ; [сост. И. В. 

Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Междисциплинарный 

Ответственный за модуль Айткожина С.К., Калеева К.М. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3 

Количество обучающихся По набору 2018г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение, Топография с основами 

геодезии 

Содержание модуля Геоморфология (БД ОК) 

Картография (БД КВ) 

Результаты обучения Знать:   Общие представления о Земле как планете 

Солнечной системы, географической оболочке как 

сфере существования человека, основные 

закономерности, особенности и факторы развития 

рельефа; теоретические основы картографии, 

понятие о картах, математической основе карт и 

картографической генерализации.   

Уметь:  применять знания о происхождении 

рельефа,  применять способы отражения 

окружающего мира,  проводить проектирование и 

моделирование карт. 

Иметь  навыки:     использования знаний о 

причинах развития геоморфологических 

процессов в прогнозировании в практической 

жизни,  построения карт, получения 

картографического материала. 



Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология  : 

оқулық. - ӛңд., толық. 3-бас. - Алматы : Дәуір, 

2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника  : оқу құралы / С. 

А. Құсайынов, Д. М. Боранқұлова, Р. Т. 

Бексейітова. - Алматы : Қазақ университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының 

геоморфологиясы  : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология : сб. / отв. Ред. В. 

М. Котляков.- М. : Кодекс, 2015. 

5. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу 

құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012. 

6. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау : 

табиғат карталары : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. 

7. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

8. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және 

топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2012.- 

9. Куприна Л.Е. Туристская картография: учеб. 

пособие. - М.: Флинта, 2010. – 280 с. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Общенаучный экономико-географический 2 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 7/12 

Форма обучения очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию 

Содержание модуля География ВКО (БД КВ) 

Общая экономическая география (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: теоретические основы экономической 

географии, особенности  природно-ресурсного, 

демографического, хозяйственного потенциала, 

факторы развития стран мира; природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйственное развитие ВКО. 

Уметь:  составлять характеристику  отдельных стран 

и регионов, составлять прогнозы их перспективного 



развития, выявлять политические, экономические, 

социальные и экологические проблемы 

Иметь навыки: сбора и обработки  статистического, 

картографического материала,  составления анализа 

и прогноза развития экономико-географических 

объектов и ВКО 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Егорина А.В. Физическая география Восточного 

Казахстана: учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. 

Зинченко, Ю. К. Зинченко; М-во образования и 

науки РК; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество"; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. Восточный 

Казахстан [Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. 

- Усть-Каменогорск : КАСУ, 2013. 

3. Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. 

Б. Ӛ. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 

2014. 

4. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и 

регионалистика: учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, М. Г. Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

5. Козьева, И.А. Экономическая география и 

регионалистика [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / 

И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА - М, 2012. 

6. Экономическая география [Текст]  : учеб. и 

практикум для СПО / под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

7. Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы 

география : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2018. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Страноведческий 2 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К., Токаева Ж.Т. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение, Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию 



Содержание модуля География СНГ (БД КВ), Физическая география 

материков и океанов (ПД ОК), Экономическая и 

социальная география мира (ПД ОК), География 

мирового хозяйства (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать: общие закономерности территориальной 

дифференциации Земли, природных комплексов 

материков и океанов; особенности развития стран 

мира и СНГ,  факторы развития стран мира  и 

мирового хозяйства, международные 

экономические отношения, условия интеграции и 

глобализации мировой экономики 

Уметь:  составлять комплексную физико-

географическую и экономико-географическую 

характеристику регионов Земли,  отдельных стран 

мира и СНГ и прогнозы их перспективного развития  

Иметь навыки:  анализа, сравнения и прогноза 

крупных физико-географических регионов планеты, 

стран мира и СНГ, сбора и обработки  

статистического, картографического материала   

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Оразымбетова К. Ш. ТМД елдерінің физикалық 

географиясы : оқу құралы / К. Ш. Оразымбетова. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2011. 

2. Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының 

экономикалық аудандарының экономика-

географиялық сипаттамасы  : оқу құралы / Р.С. 

Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. 

3.  Бейсембаева Р.С.Экономическая и социальная 

география СНГ  слайд лекции  - презентация.  

[Электронный ресурс].  Усть-Каменогорск, 2010 

4. Физическая география материков и океанов : в 2 

т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э.П. 

Романовой.- М. : Академия, 2014.- Т. 1 Физическая 

география материков, кн. 1 Романова Э.П. 

Дифференциация и развитие ландшафтов суши 

Земли. Европа. Азия / Э.П.Романова, Н.Н. 

Алексеева, М. А. Аршинова.- 2014.- 

5. Физическая география материков и океанов : в 2 

т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. 

Романовой.- М. : Академия, 2014.- Т. 2 Физическая 

география материков, кн. 2 Северная Америка. 

Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Антарктида- 2014. 

6. Джаналеева К.М. Физическая география 



материков и океанов: номенклатура геогр. 

названий /К.М.Джаналеева, А.А.Жангужина.- 

Алматы : Эверо, 2014. 

7. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., 

Мылқайдаров Ә.Т. Дүниежүзiнiң экономикалық, 

әлеуметтiк және саяси географиясы : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013 

8. Керимбай Н.Н. Экономическая и социальная 

география мира: учебно-метод. пособие 

/Б.С.Керимбай, Н.Н.Керимбай.- Алматы: Казак 

университет, 2015. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Региональный 

Ответственный за модуль Айткожина С.К.  

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение, Введение в экономическую и 

социальную географию 

Содержание модуля Физическая география Казахстана (БД ОК) 

Экономическая и социальная география 

Казахстана (БД ОК) 

Результаты обучения Знать:  Природные условия и ресурсы Казахстана; 

население и трудовые ресурсы; отраслевой состав 

хозяйства, экономико-географические районы и их 

основные характеристики 

Уметь: составлять характеристику природного 

комплекса и  хозяйства республики, работать с 

тематическими картами, статистическими 

данными 

Иметь  навыки:    сбора и обработки 

статистического, картографического материала,  

составления анализа и прогноза развития экономико- 

и физико-географических объектов Казахстана, 

знаний о природных, природно-антропогенных 

геосистемах 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Физическая география Казахстана: учеб. 

пособие / Е. Н. Вилесов, А. А. Науменко, Л. К. 

Веселова, Б. Ж. Аубекеров; под ред. А. А. 



Науменко.- Алматы: Казак университети, 2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 

2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине 

«Физическая география Казахстана» : учеб. 

пособие к пркт. занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. 

С. Жилкишинова ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның физикалық 

географиясы  : оқу құралы.- Қарағанды : 

АқНұр, 2012. 

5. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная 

география Республики Казахстан : учебно-

метод. пособие / К. Д. Дуйсебаева, А. С. 

Акашева.- Алматы : Казак университет, 2014. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Общенаучный географический 1 

Ответственный за модуль Айткожина С.К., Калеева К.М. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля базовый минимум по дисциплинам географии 

общеобразовательной школы 

Содержание модуля Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию (БД ОК) 

Общее землеведение  (БД ОК) 

Топография с основами геодезии (БД ОК) 

Результаты обучения Знать:  поверхность суши в геометрическом 

отношении, размеры и фигуру Земли,  

координатные системы для составления 

топографических работ;  общие представления о 

Земле как планете Солнечной системы, 

географической оболочке как сфере 

существования человека;  основные теоретические 

положения, понятийно-категориальный аппарат, 

законы и закономерности экономической, 

социальной и политической географии   

Уметь:  проводить измерительные, расчетные и 

графические работы с целью создания 

топографических основ карт;  применять 

теоретические знания в практической 

деятельности,  составлять анализ развития  

территорий, отраслей, комплексов, построении 

профилей, схем 

Иметь навыки:  работы с измерительными приборами, 



проведения математических расчетов и 

топографических работ;  использования знаний курса 

в практической жизни 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Гладкий Ю. Н. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран: учебник для вузов / 

Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков.- 2-е изд.- М.: 

Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и 

регионалистика: учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, М. Г. Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің 

экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы  

: 2 бӛлім : оқу құралы / В. П. Максаковский, Ш. М. 

Надыров, Ә. Т. Мылқайдаров. - Алматы : Қазақ 

университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

4. Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2012. 

5. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. 

Михелева.- 12--е изд., стереотип.- М. : Академия, 

2014. 

6. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия 

негіздерімен  : оқу құралы / Б. Ы. Жұмаділдә, Д. 

М. Жантілесова, Ж. Х. Жантілесова. - Қарағанды : 

ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Геоинформационные технологии 

Ответственный за модуль Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии, 

Геоинформатика 

Содержание модуля ГИС в ландшафтном картографировании (БД КВ), 

Информационные технологии в географических 

дисциплинах (БД КВ),  

Проектирование карт и атласов (БД КВ), 

Базы данных в геоинформационных системах (БД 

КВ) 



Результаты обучения  Знать:  особенности развития и внедрения 

информационных технологий при проведении 

географических исследований, формирование 

географической информации в базы данных для 

геоинформационных систем, возможности их 

картирования, изображения в цифровом формате; 

методы и технологии камерального создания карт и 

атласов. 

Уметь:  формировать данные, обрабатывать с целью 

их дальнейшей переработки с помощью 

информационных технологий 

Иметь навыки: обработки географической 

информации, составления базовой основы 

геоинформационных систем,   проводить процедуру 

составления карт и атласов, применять 

геоинформационные системы в картографировании  

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

2. Блиновская  Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. 

- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2014. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Прикладные геоинформационные системы 

Ответственный за модуль Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Геоинформатика, Современные ГИС технологии, 

Информационные технологии в географических 

дисциплинах 

Содержание модуля Земельный кадастр (БД КВ), Геоинформационные 

технологии кадастров (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать:  географические особенности 

картографирования,  формирование географической 

информации в базы данных для 

геоинформационных систем, содержание и природу 

кадастров как форму систематизации 

географической информации,  методы ее обработки,  



классификации и унификации. 

Уметь:   формировать и представлять данные в виде 

кадастров, применять геоинформационные системы 

в картографировании. 

Иметь навыки:   работы с географической 

информацией, ее обработки и систематизации, сбора 

и обработки данных с применением компьютерных 

технологий 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 

/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 

2014.- 112 с.  

2. Ахметов Е.С. Қазіргі жерге орналастырудың 

және кадастрдың теориясы мен тәжірибесі  : 

оқу құралы . - Алматы : ЖК "Отан", 2014. 

3. Жер кадастры : оқулық / Т. И. Есполов [және т. 

б.]. - Алматы : [Дәуір], 2013. 

4. Сейфуллин Ж.Т. Қазақстанның жер кадастры  : 

оқу құралы / Ж. Т. Сейфуллин, Г. Н. Нюсупова, 

Г. Ж. Сейтхамзина . - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Электронное картографирование 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С.,  Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля  Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ.яз.) 

Содержание модуля Геоинформатика (ПД КВ), Технико-

экономические основы производства (ПД КВ),  

Современные ГИС-технологии (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать:   основы геоинформатики,  новые методы 

обработки географических данных с помощью 

инновационных технологий; компоненты 

географической информационной системы;   

адаптацию информации традиционных карт в 

электронные, новые средства изображения, система 



знаков, условных обозначений;  

особенности развития и внедрения 

информационных технологий при проведении 

географических исследований, составление 

геоинформационных систем, основных базовых 

данных ГИС 

Уметь:  составлять общую технологическую 

схему цифровой модели, формировать данные, 

уметь их обрабатывать с помощью 

информационных технологий, готовить материал 

для геоинформационных систем 

Иметь навыки: обработки географической 

информации, составления базовой основы 

геоинформационных систем,  составления 

электронных карт;  владения компьютерными 

программами, необходимыми для ГИС-технологий 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 

/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 2014.- 

112 с. 

2. Мартынов, В. Л. Социально-экономическая 

география современного  мира [Текст]  : учеб. для 

вуза / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : 

Академия, 2010. 

3.  Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2013 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Цифровая картография 

Ответственный за модуль Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ.яз.), картография, геоинформатика  

Содержание модуля Цифровая картография (ПД КВ), Компьютерные 

технологии в картографировании (ПД КВ), 

Математическая картография (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать:  методы перевода традиционного 



картографического материала в цифровой формат 

для рационализации  процесса составления карт, 

изображения системы координат, элементов 

тематических карт;  теорию картографических 

проекций, их преобразований, методы изыскания 

проекций и способы рационального применения 

их на практике; математическое обоснование карт,  

способы и средства измерений на картах. 

Уметь:  проводить расчетно-графические работы, 

решать задачи, обрабатывать картографические 

данные в цифровом формате, составлять 

электронные карты 

Иметь навыки:  владеть картографическими и  

геоинформационными методами,  составлять 

картографические проекции 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу 

құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012. 

2. Блиновская Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие / 

Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 

2014. 

3. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық жүйесі 

: оқу-әдістемелік құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.- 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Отраслевые географические науки 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение, Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию 

Содержание модуля Почвоведение (ПД КВ), Основы 

ландшафтоведения (БД КВ),  

География населения (БД КВ) 

Результаты обучения Знать:   Знать основные закономерности развития 

ландшафтов, почвообразовательного процесса, 

демографии, расселения и размещения населения. 



Уметь:  применять знания о ландшафтах,  почвах и 

географии населения при выполнении различных 

практических работ. 

Иметь  навыки:     использования знаний о физико-

географических и демографических процессах в 

прогнозировании в практической жизни, собирать 

и обрабатывать статистический материал, работать 

с картографическим материалом 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 

Литература 1. Иванова, Т. Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]  : учеб. пособие для СПО / Т. 

Г. Иванова, И. С. Синицын. - М. : Юрайт, 2018. 

2. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков 

Т.Қ. Топырақтану және геоботаника негіздері : 

оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011. 

3. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2012 

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курссының 

практикалық бӛлімінен : оқу  құралы.-Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2015. 

5. Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е.,Мынжасаров Н.С. 

Жерлерді ландшафттық-экологиялық негізде 

бағалық аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы.-

Алматы : Отан, 2014 

6. Забенова Г.Б. Ландшафттану : оқу құралы.- 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2012.- 

7. Анохин, А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. 

8. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2011. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Теория и практика ландшафтного дизайна 

Ответственный за модуль Салыкбаева Г.М., Айткожина С.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 7 



Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Ландшафтоведение, География почв, Общее 

землеведение, История садово-паркового искусства, 

Дендрология и цветоводство 

Содержание модуля Ландшафтная архитектура (БД КВ), Теория 

ландшафтного дизайна (БД КВ), Эстетика и 

дизайн ландшафта (БД КВ), Ландшафтное 

планирование и проектирование (БД КВ)  

Результаты обучения Знать: факторы и особенности эстетического 

восприятия ландшафта,  принципы культурного 

ландшафтного строительства, современный 

уровень развития программных и технических 

средств для выполнения графических 

дизайнерских работ и для проектирования 

ландшафтов;  теоретические и практические 

вопросы территориального планирования на 

разных иерархических  уровнях: межрегиональном, 

региональном, местном.  

Уметь:  использовать дизайнерские приемы 

компьютерной графики, осваивать программы 

проектирования и построения ландшафтных 

композиций,  проводить анализ территориальных 

изменений, составлять проекты ландшафтного 

дизайна 

Иметь навыки:  анализа состояния ландшафта,  

применения географических методов оценки 

качества природной среды, возможностей их 

преобразования; черчения, рисования, владения  

компьютерной графикой для выполнения проектных 

работ 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство 

рукотворного ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. 

- Минск : Современная школа, 2009. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство 

[Текст]: практ. руководство по устройству, 

насаждению и уходу за декоративными садами 

и цветниками с 48 рис., чертежами и планами 

садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

3. Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного 

проектирования и ландшафтной архитектуры: 

учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2011. 

4. Солодянкина С.В. Ландшафтно-экологическое 

планирование для оптимизации 

природопользования: учеб.пособие 



/С.В.Солодянкина, М.В.Левашѐва. – Иркутск: 

Изд.ИГУ, 2013. 

5. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. Основы 

построения композиции/ учеб-

методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Информационные технологии и дизайн 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ.яз.) 

Содержание модуля Информационные технологии в ландшафтном 

дизайне (ПД КВ), Основы геоинформатики (ПД 

КВ), Основы общественного производства (ПД 

КВ) 

Результаты обучения 

 

Знать:  понятийный аппарат, основы информатики и 

геоинформатики,  новые методы обработки 

географических данных;  современный уровень 

развития программных и технических средств для 

выполнения графических дизайнерских работ и 

для проектирования ландшафтов; компоненты 

географической информационной системы; 

Уметь:  собирать и обрабатывать географический 

материал  для создания геоинформационных систем, 

составлять общую технологическую схему 

цифровой модели;   использовать дизайнерские 

приемы компьютерной графики, осваивать 

программы проектирования и построения 

ландшафтных композиций; 

Иметь навыки: составления базовых 

информационных модулей географической 

специализации, обработки данных в компьютерной 

версии, владение компьютерными программами, 

необходимыми для ГИС-технологий и составления 

проектных работ  ландшафтного дизайна 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 



/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 

2014.- 112 с. 

2. Кузьбожев Э.Н.  Экономическая география и 

регионалистика: история, методы, состояние и 

перспективы размещения производительных 

сил [Текст]: учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева. - 

М. : Юрайт, 2011. 

3. Козьева И.А. Экономическая география и 

регионалистика [Текст]: учеб. пособие ля вузов 

/ И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА - М, 2012. 

4. Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2013 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Градостроительство и архитектура 

Ответственный за модуль Айткожина С.К., Павленко А.В. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля  Информационные технологии в ландшафтном 

дизайне 

Содержание модуля Основы градостроительства (ПД КВ), 

Художественная графика с основами 

пространственного изображения (БД КВ) 

Результаты обучения Знать:   возникновение и распространение 

городских форм расселения, специфику 

градостроительства с учетом географических 

особенностей территории, особенности развития 

ландшафтной архитектуры,  эстетическое влияние 

на человека городской архитектуры, элементы 

художественной графики, используемые в 

ландшафтном дизайне, иметь представление о 

методике предпроектного архитектурно – 

ландшафтного анализа территории, о системе 

открытых пространств города, о функционально – 

планировочной организации садов, парков и.т.д.; 

Уметь:  составлять анализ  территориального 

планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий, архитектурно-

строительного проектирования; проектировать 

ландшафтные объекты ограниченного 

общественного пользования и специального 

назначения; 



Иметь навыки:  черчения, рисования, владения  

компьютерной графикой для выполнения проектных 

работ 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная 

графика: учебник для вузов / В. М. Дегтярев, В. 

П. Затыльникова.- 2-е изд., испр.- М.: 

Академия, 2011. 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: учебник / 

Н. Ермеков.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 

3. Наби Ы. А. Начертательная геометрия и 

инженерная графика: учебник для вузов / Ы. А. 

Наби.- 2-е изд.- Алматы: Бастау, 2011 

 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Дендрология и садово-парковое искусство 

Ответственный за модуль Салыкбаева Г.М., Жазнаева Ж.К., Цыганов А.П. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Ландшафтоведение, География почв, Общее 

землеведение 

Содержание модуля Лесоведение с основами лесопаркового хозяйства 

(ПД КВ), История садово-паркового искусства 

(ПД КВ), Дендрология и цветоводство  (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать:  особенности биосистемного существования 

биосферы, биоразнообразие,  особенности 

формирования и развития природно-

территориальных комплексов, лесоведения и 

лесопаркового хозяйства  в декоративных целях;  

теоретические положения декоративного 

садоводства, особенности стилей садово-

паркового искусства 

Уметь:  составлять эколого-географический анализ 

элементов природной среды, условий их 

существования,  осуществлять выбор стилей в 

соответствии с географическими особенностями 

местности 

Иметь навыки: применения теоретических знаний на 

практике, составления проектов дизайна 



декоративных садов и парков 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1.  Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. 

Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар және биоалуантүрлілік. Алматы: Нур-

Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - 

Алматы : Дәуір, 2011. 

3. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство 

рукотворного ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. 

- Минск : Современная школа, 2009. 

4. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство 

[Текст]: практ. руководство по устройству, 

насаждению и уходу за декоративными садами 

и цветниками с 48 рис., чертежами и планами 

садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Отраслевые географические науки 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию, Общее землеведение 

Содержание модуля География населения с основами демографии (БД 

КВ), География почв (ПД КВ), Ландшафтоведение 

и физико-географическое районирование  (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать:   Знать основные закономерности развития 

ландшафтов, почвообразовательного процесса, 

демографии, расселения и размещения населения. 

Уметь:  применять знания о ландшафтах,  почвах и 

географии населения при выполнении различных 

практических работ. 

Иметь  навыки:     использования знаний о физико-

географических и демографических процессах в 

прогнозировании в практической жизни, собирать 

и обрабатывать статистический материал, работать 

с картографическим материалом 

Форма итогового контроля Экзамен  



Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Анохин А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. 

А. Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. 

2. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат  : оқу 

құралы. - Алматы : Эверо, 2016. 

3. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2011. 

4. Иванова Т. Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]  : учеб. пособие для СПО 

/ Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. - М. : Юрайт, 

2018.  

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : кӛп 

томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо.-2-ші 

бӛлім : Топырақ генезисі, географиясы және 

жіктелуі. - 2017. 

6. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 

2014. 

7. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-

экологиялық негізде бағалық аймақтаудың 

ерекшеліктері : оқу құралы / Е. С. Ахметов, Т. 

Е. Карбозов, Н. С. Мынжасаров. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 
 

Дата обновления 30.05.2018 

 

 

Название модуля и шифр Гидрология и гидрогеология 

Ответственный за модуль Кушникова Л.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Геология, Общее землеведение 

Содержание модуля Общая гидрология и гидрометрия (ПД КВ), Речная 

гидравлика и динамика русловых процессов (БД 

КВ), Общая гидрогеология (БД КВ) 

Результаты обучения Знать закономерности развития водных объектов, 

их гидрологические и гидрометрические  

характеристики; цели и задачи гидравлических 



расчетов и русловых процессов; типы русловых 

процессов; определять гидравлические параметры 

водотока; рассчитывать твѐрдый сток и 

распространение примеси в водотоке; дать оценку 

русловых деформаций; составлять 

гидрогеологическое описание участка, определять 

водопритоки; основные закономерности 

формирования и распространения подземных вод, 

особенности подземной гидросферы. 

Уметь организовывать и проводить 

гидрологические наблюдения, осуществлять поиск 

информации.  

Иметь навыки применения знаний о 

гидрологических процессах в практической 

деятельности, гидравлических и гидрологических 

расчетов, ведения первичной камеральной 

обработки полученных материалов, построения и 

анализа гидрогеологических карт и разрезов. 

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Чигринец А. Г. Практическая гидрометрия 

[Текст]  : учеб. пособие  / А. Г. Чигринец ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2016.  

2. Достай Ж. Д. Жалпы гидрология  : оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу 

орындарының география мамандығы бойынша 

оқитын студенттерге оқулық ретінде ұсынған. - 

қайта ӛңд., толық. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 

2011. 

3. Ухин, Б. В. Гидравлика [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Б. В. Ухин. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2009. 

4. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. Гидрография 

: оқу құроалы.-Алматы : Қазақ 

университеті,2012.- 

5. Бакирова, С. Ф. Гидрогеология [Текст]  : учеб. 

для тех. проф. образования / С. Ф. Бакирова. - 

Астана : Фолиант, 2012.  

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Использование водных ресурсов  

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Салыкбаева Г.М., Айткожина 

С.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 



Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Ландшафтоведение, Общее землеведение, Общая 

гидрология и гидрометрия 

Содержание модуля Экономика природопользования (БД КВ),  

Комплексное использование водных ресурсов  (БД 

КВ), География водных ресурсов (БД КВ), 

Природно-техногенные комплексы (БД КВ) 

Результаты обучения Знать основные принципы природопользования; 

методы экономической оценки природных 

ресурсов; водохозяйственные комплексы и 

водохозяйственные системы; методы управления 

водными ресурсами; нормирование 

водопотребления и водоотведения,  контроль и 

учет водных ресурсов; виды природно-

техногенных комплексов, системы регулирования 

речного стока, системы водоснабжения, 

обводнения и водоотведения.   

Уметь определять эффективность 

природоохранных мероприятий, платежи за 

природные ресурсы, проводить расчеты и 

использовать методы проектирования 

водохозяйственных комплексов, рационально 

распределять водные ресурсы. 

Владеть  методами анализа современного 

использования водных, проведения 

воднобалансовых и гидрохимических расчетов. 

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Каракеян В.И. Экономика природопользования: 

учебник / В. И. Каракеян.- М.: Юрайт, 2011.- 

2. Экология и экономика природопользования 

[Текст]: учеб. для  вузов / под ред. Э. В. 

Гирусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ, 2010.- 

3. Мейірбеков А.Қ. Табиғатты пайдалану және 

оны қорғау негіздері : оқу құралы / А. Қ. 

Мейірбеков, Қ. Ә. Әлімбетов, Г. С. Оспанова. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

4. Тургумбекова Н.М. Табиғатты пайдалану 

экономикасы: оқу құралы / Н. М. Тургумбекова 

А. Ж. Божбанов. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 



баспасы", 2013. 

5. Дәулетқалиев С.Қ. Су шаруашылық 

есептеулері: оқу құралы / С. Қ. Дәулетқалиев, 

М. Ғ. Баженов, С. Қ. Әлімқұлов. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2009. 

6. Баяндинова С.М. Техногенді экология: оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университетi, 2012.  

7. Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ландшафттар 

және табиғи-техногендік кешендер : оқулық.- 

Алматы, 2013  

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Управление водными ресурсами 

Ответственный за модуль Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение, Общая гидрология и 

гидрометрия 

Содержание модуля Основы управления водными ресурсами (БД КВ), 

Государственное регулирование водных ресурсов 

(ПД КВ) 

Результаты обучения Знать условия водохозяйственных отношений,  их 

правовую основу; закономерности распределения 

природных вод,  международные условия 

водопотребления. 

Уметь анализировать условия водопользования, 

решать проблемы сохранности вод, составлять 

проекты водопользования; 

Иметь навыки расчетно-графических , 

картографических и проектных работ. 

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Сарсенбаев М.Х., Жанабаева Ж.А. Су 

ресурстары : мәселелері, бағалау және басқару : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2016. 

2. Жатканбаев, Е. Б. Государственное 

регулирование экономики [Текст]  : учебник / 

Е. Б. Жатканбаев ; Ассоц. вузов РК. - Алматы : 

Экономика , 2013. 



3. Водный кодекс Республики Казахстан [Текст] . 

- Алматы : ЮРИСТ, 2010. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Мониторинг поверхностных вод суши 

Ответственный за модуль Кушникова Л.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общая гидрология и гидрометрия 

Содержание модуля Мониторинг поверхностных вод суши (ПД КВ), 

Моделирование гидрологических процессов (ПД 

КВ), Регулирование стока (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать  характер техногенных воздействий на 

внешнюю среду и ее качество по результатам 

мониторинга; основные виды регулирования стока 

с учетом гидрологических условий территории; 

пользоваться СНиПами, топографическими 

планами и картами, номограммами, 

справочниками УГМС; выполнять таблично 

балансовые и графические методы расчетов 

регулирования стока; проводить технико-

экономическое сравнение результатов 

проектирования. 

Уметь  проводить комплексную экологическую 

оценку территорий,  пользоваться нормативной 

литературой,  применять методы оценки. 

Владеть навыками работы с геоинформационными 

системами (ГИС),  современными методами сбора 

и обработки информации, теоретическими 

основами численных методов решения уравнения 

гидротермодинамики и уравнений переноса и 

турбулентной диффузии в гидросфере; методикой 

расчетов по регулированию местного стока 

прудами и водохранилищами.  

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Әбішева Т. О. Экологиялық мониторинг : [оқу 

құралы] / Т.О.Әбішева. - Алматы : ЖК "Отан", 

2018. 

2. Научные основы нормирования экологического 



стока рек Казахстана [Текст]  : моногр. / М. Ж. 

Бурлибаев, Б. В. Фащевский, К. Опп  (и др.) ; 

под ред. М. Ж. Бурлибаева. - Алматы : Қағанат, 

2014. 

3. Чигринец, А. Г. Основы гидрогеологии [Текст]  

: учеб. пособие  / А. Г. Чигринец ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 

2016. 

4. Гидрометрия : оқулық / Т. Ы. Нарбаев [және т. 

б.]. - Алматы : [Дәуір], 2014. 

5. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. Гидрография 

: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2012 

 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Основы метеорологии и климатологии 

Ответственный за модуль Егорина А.В., Чурсин А.С. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной 

специальности (МВОС) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Общее землеведение 

Содержание модуля Общая метеорология (ПД КВ), Основы 

климатологии (ПД КВ), Гидрогеохимия зоны 

гипергенеза (ПД КВ) 

Результаты обучения Знать  важнейшие понятия и определения 

климатологии и метеорологии; основные методы 

исследования, применяемые в климатологии и 

метеорологии, метеорологические наблюдения – 

измерения и качественная оценка метеоэлементов 

и явлений; оценки и прогнозы развития и 

изменения климата; климатообразующие 

процессы; основные свойства климатической 

системы; классификации климатов; факторы, 

процессы и этапы формирования химического 

состава природных вод и обоснования их 

геохимических типов. 

Уметь работать с современным оборудованием, 

необходимым для автоматизации наблюдений; 

внедрять полученные теоретические знания в 

сферу профессиональной деятельности; проводить 

обработку климатологических рядов наблюдений;  

составлять климатические описания; работать с 

базой данных гидрогеохимической информации; 

оценить подвижность химических элементов в 

зоне гипергенеза. 

Владеть навыками правильного толкования 



метеорологических явлений в конкретном пункте; 

составления климатической характеристики 

пункта, метеопрогнозов; оценки краткой 

синоптической обстановки прогнозирования 

погоды по ней, используя также местные 

признаки; навыками сбора и обработки 

информации, компьютерными программами; 

методами получения и обработки 

гидрогеохимической информации. 

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Кислов А.В. Климатология [Текст]: учебник 

для студ. учреждений высш. образования / А. В. 

Кислов. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. 

2. Жексенбаева, А. К. Лабораторный практикум 

по метеорологии [Текст]: [учеб. пособие  / А. К. 

Жексенбаева; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы: Қазақ  университетi, 2012. 

3. Тихонова И. О. Экологический мониторинг 

атмосферы [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

И.О.Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. 

4. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект) [Текст]  : [моногр.] / 

под ред. А. В. Егориной ; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. 

и.], 2009. 

5. Климат и гидрография Зыряновска и его 

окрестностей (эколого-географический аспект) 

[Текст]  : [моногр.] / А. В. Егорина [и др.] ; М-

во образования и науки РК. - Изд. 2-е, доп. и 

перераб. - Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 

2011. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Духовно-нравственный 

Ответственный за модуль Кабрахманова Ф.К., Рякова Е.Г. 

Тип модуля Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 



Пререквизиты модуля Философия, Основы права 

Содержание модуля Религиоведение (БД КВ), Основы 

антикоррупционной культуры (БД КВ) 

Результаты обучения Знать: определение и структуру религии; основные 

функции религии в современном обществе; 

основные исторические типы религии; основные 

определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, 

регулирующее противодействие коррупции, 

основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в различных 

сферах. 

Уметь: анализировать влияние религии на 

современную общественную жизнь; применять 

полученные религиоведческие знания для решения 

конкретных жизненных проблем, в том числе 

возникающих в профессиональной деятельности; 

применять полученные знания в деятельности 

органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры 

общества в части правового и социального 

противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением.  

Владеть навыками: распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни общества 

в международном и национальном контексте, 

анализом деятельности органов государственной 

власти, политических и общественных 

организаций в сфере противодействия коррупции 

и принимать в ней участие, навыками 

формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных средах. 

 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Аникин Д. А. История религии: конспект 

лекций / Д. А. Аникин.- М.: Юрайт, 2011 

2. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие 

для вузов / Я. Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- 

Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 

3. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для 

вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015. 

4. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 



2017. 

5. Бисенғали, Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст]  : учебно-

методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 

Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2014. 

6. Противодействие коррупции : учеб. и 

практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. 

В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 

2016. 

7. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының 

ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы]. - Алматы : 

Бастау, 2014. 

Дата обновления 30.05.2018 

 

Название модуля и шифр Учебная, производственная, преддипломная 

практики 

Ответственный за модуль Женсикбаева Н.Ж., Чурсин А.С., Калеева К.М. 

Тип модуля Модули практик (МП) 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю / 

Количество кредитов 14/ 

Форма обучения очная 

Семестр 2,4,6,8 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Учебные дисциплины географического блока 

Содержание модуля Учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика  (МК ОК) 

Результаты обучения Знать: теоретические основы изученных 

географических дисциплин,  понятийно-

категориальный аппарат,  методы географических 

исследований, содержание аналитических и 

прогностических работ в географии,  содержание и 

структуру проведения научно-исследовательских 

работ 

Уметь: планировать и  проводить научные 

исследования, выделять объект и предмет 

исследования, выбирать методы исследования, 

собирать и обрабатывать первичный материал 

Иметь  навыки   сбора и обработки 

географической информации, владения 

компьютерными технологиями для представления 

материала в виде электронных графических схем и 

карт 

Форма итогового контроля Экзамен  

Условия для получения кредитов - соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Калиев Б. Ш. Географиядан оқу-далалық 



практикасы  : оқу-әдістемелік құралы / 

Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : ЖК "Отан", 2016.  

Дата обновления 30.05.2018 

 

 
МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА  

5В060900 – География 
 

Модуль атауы мен шифрі  Коммуникативті 1 

Kom1 

Модульге жауапты Кувшинникова О.А., Полторжицкая Г.И. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері 1 сем - Шетел тілі (мектеп курсы) 

2 сем - Шет тілі (А1 деңгейі) 

Мектептегі қазақ тілі курсы (деңгей АІ, А2, В1) 

Модуль мазмұны   шетел тілі, қазақ (орыс) тілі 

Оқудың нәтижесі Білу керек: қазіргі орыс және ағылшын тілдерінің 

нормативті аспектілерін; қазіргі орыс және 

ағылшын тілдерінің стилистикалық жүйесін; 

әртүрлі функционалды мәтіндердің құрылымының 

негізгі заңдылықтарын; ғылыми мәтінді талдау 

негіздерін; 

Істей білуі керек: студент / сарапшы / коучер (және 

т.б.) ретінде коммуникацияға қатысу. әлеуметтік-

тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және ресми-

іскерлік қарым-қатынас салаларындағы белгілі бір 

Социум мүшесі; ӛзі үшін ӛзекті қарым-қатынас 

жағдайларында коммуникативтік мақсаттарға қол 

жеткізу; С1 деңгейі үшін ӛзекті тақырып (ғылыми 

сала + LSP) шеңберінде тілдік қарым-қатынасты 

жүзеге асыру; сапалық параметрлері Қазіргі орыс 

және ағылшын тілінің нормасы мен узусына 

сәйкес келетін сӛйлеу ӛнімін жасау; 

Білікті болуы: белсенді сӛздік қоры (7000 сӛзден 

тұратын), пассивті сӛздік қоры (12000 сӛзден 

тұратын). 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1 Чекина Е.Б., Сансызбаева С.К., Абаева Ж.С. 

«Профессионально ориентированный русский 



язык». Учебное пособие для студентовфилологов – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 271 с. 

2 Абаева Ж.С. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов казахских отделений факультета 

международных отношений. – Алматы: Казак 

университетi, 2016. 

3 Журавлева Е.А., Асмагамбетова Б.М., 

Ташимханова Д.С., Яворская Э.Э., Те М.В., 

Ешекенева А.К. «Профессиональный русский 

язык»: учебно-методическое пособие / Под общей 

редакцией Е.А. Журавлевой–Алматы: 

Издательство «Эверо», 2017. – 242 с. 

4.  Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern 

foreign language education. Almaty, 2010. 

5. McMillan Dictionary of Contemporary English. - 

McMillan, 2010. 

6. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : 

в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Дүниетанымдық  Mir 

Модульге жауапты Оскембай А.А., Сейтембетов Е.Ж., Магзумов М.Т., 

Рамазанова А.С., Ордабаева М.А., Тукушова А.Е. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 16/27 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Қазақстан тарихы,  Құқық, Экономика негіздері 

(мектеп курстары) 

Модуль мазмұны   Қазіргі Қазақстан тарихы, Саясаттану-

әлеуметтану, Құқық негіздері, Экономика негіздері 

және кәсіпкерлік, Философия, Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)  

Оқудың нәтижесі Білу керек: тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің 

негізгі қалыптасу кезеңдерін;  әлеуметтік-саяси 

пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін;  

кәсіби қызметінің құқықтық аспектілерін;  

құқықтың мәнін, оның ӛзге де нормативтік 

жүйелермен арақатынасын;   экономикалық жұмыс 

істеудің теориялық және қолданбалы негіздері,  

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың қағидалары 

мен әдістері;   ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың тағайындалуын, мазмұны және 

даму тенденцияларын, нақты мәселелерді шешу 

үшін ең қолайлы технологияларды таңдауды 

негіздеу; 

Істей білуі керек: сәйкестендіруі оқиғалар мен 



құбылыстарды тарихи ӛткен жалпы парадигма 

әлемдік-тарихи даму адамзат қоғамының арқылы 

сыни талдау; қоғамда болып жатқан әлеуметтік-

саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау;  кәсіби 

қызметін жүзеге асыруында нормативтік-құққтық 

білімдерін  қолдануды; экономикадағы процестер 

мен құбылыстарды ӛз бетінше талдай білу;  
ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу және тарату үшін 

Интернеттегі ақпараттық ресурстарды, бұлтты 

және мобильді қызметтерді пайдалануды, 

деректерді жинақтау, тарату, ӛңдеу және сақтау 

үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің 

бағдарламалық және аппараттық құралдарын 

пайдалануды; 

Білікті болуы: Қазіргі Қазақстан тарихы 

оқиғаларының себептері мен салдарларын Тарихи 

сипаттау және талдау тәсілдерімен; қазіргі 

қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен 

мәнін талдау дағдыларымен; қазіргі қоғамның 

проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; 

тӛзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас 

кӛзқарасы болу;  құқықтық актілерді  ӛзіндік 

талқылауға; экономикалық ақпаратты жинау және 

түсіну. Қазақстан Республикасында экономикалық 

қызметтің жағдайына қатысты білімді қолдану,  

ӛзіндік жұмыс, ӛзін-ӛзі ұйымдастыру және 

тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастыру; 

деректерді талдау және түрлі іс-шараларға 

арналған деректерді басқару құралдарын әзірлеу 

үшін сандық технологияларды пайдалану, 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, мамандық 

бойынша жобалау қызметін жүзеге асыру. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – 

Астана, 2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 

2016.  

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы 

[оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция 

[монография] / К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. 



«Социология: Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 

584с.  

6. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 

2-басылым. – Алматы: «Қазақуниверситеті», 2012. – 224с.  

7.  «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. 

Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. 

(МасионисДжей. Соушети: ЗеБайзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – 

Алматы: «Ұлттықаудармабюросы» қоғамдыққоры, 2018. 

– 856 с. 

10. Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы 

государства и права Республики Казахстан. Алматы, 2016. 

11. Бекбергенов Н.А. Правоохранительная деятельность в 

Республике Казахстан. Караганда, 2012 

12. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

13. Бертран Р. «История западной философии» – М.: 

Издатель Litres, 2018. – 1195 с. 

14. Джонстон Д. «Философияныңқысқашатарихы. Сократтан 

Дерридаға дейін».Ғылыми ред. Нурышева Г.Ж. – Астана, 

2018.– 216 б. 

15. Хесс Р. «Философияныңтаңдаулы 25 кітабы». Ғылыми 

ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

16. Кенни  Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 1-том: 

Антика философиясы» / ғылыми редактор Молдабеков Ж. 

Ж. – Астана, 2018. – 408 с.   

17. Кенни Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 2-том: 

Орта ғасырфилософиясы» / ғылыми редактор Оспанов С. 

– Астана, 2018. – 400 с. 

18. Мэнкью, Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

19. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

20. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

21. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

22. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық теория: 

Оқулық./ Алматы, 2015. – 360 б 

23. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

24. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., 

Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. 

Information and communication technologies. Textbook: in 2 

parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 

978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

25. Urmashev B.A. Information and communication technology: 

Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 

978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

26. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. ИКТ. Учебное пособие / 

Алматы, изд-во Бастау, 2017 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Жалпы ғылыми 

Модульге жауапты Егорина А.В., Женсикбаева Н.Ж.    

http://www.akorda.kz/


Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану 

Модуль мазмұны   Геология, климаттың ӛзгеруі мен қоршаған 

ортаның ластануы  

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: құрылымы мен құрамы Жер және жер 

қыртысының құрылымдық элементтері, 

ерекшеліктері, геологиялық және тектоникалық 

процестер; теориялық және қолданбалы негіздері 

және қызмет ету заңдылықтары климаттық 

процестердің Жер және олардың әсер әлеуметтік-

экономикалық және саяси салдары. 

 Меңгеруі тиіс: пайдалана білу туралы, шығу тегі 

және дамуы; Жерді анықтау бойынша 

диагностикалық белгілері тау жыныстары мен 

минералдар, жүргізу ландшафтық-экологиялық 

аудандастыру; ӛз бетінше талдау процестер мен 

құбылыстар болып жатқан процесінде климаттың 

ӛзгеруі мен қоршаған ортаны ластау. 

Дағдысы болуы керек: жасын анықтау, нысандары 

мен құрылыстар элементтерінің литосфера, 

дағдысы болуы керек: тұтас тәсілді талдау, 

жобалау және болжау, экологиялық, әлеуметтік-

экономикалық және ӛзге де қазіргі қоғам 

проблемалары; іздеу шешімдер, алға қойылған 

міндеттер мен проблемаларды экологиялық 

жоспарын; ӛткізу әдістемесі қолданбалы 

экологиялық зерттеулер. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / 

Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. 

и доп.- М.: Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и 

методических указаний к самостоятельному 

изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-

во ВКГУ, 2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая 

деятельность и ее последствия: избр. лекции 

/Н.И.Михайлова; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.  



4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : 

оқу құралы.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-

Алматы : Дәуір, 2011. 

6. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект): [моногр.] / под ред. 

А.В.Егориной; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 

2009. - 240 с. 

7. Рамсторф Штефан. Глобальное изменение 

климата: диагноз, прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, 

Х. Й. Шельнхубер. - М.: ОГИ, 2009. 

8. Эколого-географический аспект характеристик 

климата Усть-Каменогорска: моногр. /А.В.Егорина 

[и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. 

9. Доклад Всемирного Банка «На мели»: 

изменения климата, водные ресурсы и экономика» 

(анг. High and Dry: Climate Change, Water and the 

Economy, 2016 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Кәсіби-коммуникативтік PK 

Модульге жауапты Нуралинова Г.М.,  Полторжицкая Г.А., Айткожина 

С.К., Салыкбаева Г.М.   

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 7/12 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Шет тілі, 

Қазақ (орыс) тілі 

Модуль мазмұны   Кәсіби-бағытталған шетел тілі (БД ОК) 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (БД ОК), Топонимика (БД 

КВ) 

Оқудың нәтижесі Білуге негізгі заңдар қалыптастыру және тарату 

кәсіби қазақ (орыс) және ағылшын тілдерінің 

грамматикалық және лексикалық минимум; білуге 

қалыптастыру ерекшеліктері топонимов, олардың 

этиологиясы мен этимологию. 

Білу, ойларын және ойын жеткізуге, қазақ (орыс), 

ағылшын тілдерінде тиісінше сӛйлеу нормаларына 

тілін қолдап, сұхбат кӛлемде зерделенген 

тақырыптың; әрі қарай мәтіндер мамандығы 

бойынша баяндау, мазмұны оқылған мәтіннің 

жазбаша тіліне, пайдалануға (сӛздік кӛмегімен); 

қолдануға лексикалық ерекшеліктерді топонимах 

Дағдысын интерпретирования түпнұсқалық кәсіби 



бағдарланған мәтіндерді; терминологияға, 

дағдыларын ауыстыру техникалық, ғылыми 

мәтіндер, іскерлік хат, келісім шарт, дағдыларды 

жылдам іздеу фондық ақпарат; ӛңдеуге 

тақырыптық лексиканы; аударуға типтік және 

ғылыми-техникалық стиль, қазақ (орыс), шет 

тілдерін синтаксистік конструкциялар;білу 

ӛзгерістерге топонимов. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and 

Dynamics : the City and in the Past / edit. S. Rau, E. 

Schonherr.- New York : Springer, 2014. 

2. Wood, Andrew. Economic Geography [Текст]  :  

Places, networks and flows / A. Wood, S. Roberts. - 

London : Routledge, [2011]. - 179 p. . - ISBN 

9780415401821 : Пер. : Экономическая география 

3. Key Concepts in Development Geography [Текст]  

/ R. Potter [et al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. 

4. Мунатаева, Э. М. Учебное пособие для 

историков и географов [Текст]  : курс английского 

языка / Э. М. Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. - 

Алматы : Эверо, 2014. 

5. Английский язык для студентов факультета 

географии и природопользования (специальность 

5В071100-Геодезия и картография) [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / [сост. А. А. 

Нурмуханбетова, И. А. Баймуратова, Б. Исабаева] ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. 

5. Атығаева К.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі :  

жоғары оқу орындарының педагогика 

факультеттерінің студенттеріне арналған оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2014. 

6. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева 

М.К. Қазақ тілі : экология және жаратылыстану 

ғылымдары мамандық-тарының бӛлім студ. 

арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.- 

7. Каймулдинова К.Д. Топонимика. – Алматы: 

Дәуір. - 2011. 

8. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл 

атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : 

Эверо, 2017. 

9. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. 

справочник / М-во связи и информации РК, 

Комитет информации и архивов. - Алматы : Аруна, 



2010. 

10. Краткий энциклопедический словарь 

исторических топонимов Казахстана [Текст]  / М-

во культуры и спорта РК, НИИИК ; [сост. И. В. 

Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Пәнаралық 

Модульге жауапты Айткожина С.К., Калеева К.М. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 5/9 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану, Топография геодезия 

негіздерімен 

Модуль мазмұны   Геоморфология, Картография  

Оқудың нәтижесі Білу: Жалпы ұсыну туралы Жер сияқты планета 

Күн жүйесі, географиялық қабықта қалай 

саласында, адам ӛмір сүруінің негізгі 

заңдылықтарын, ерекшеліктері және даму 

факторлары бедер; теориялық негіздері, 

картография туралы ұғым картасында, 

математикалық негізде карталарды және 

картографиялық жинақтаудың.  

Меңгеруі тиіс: тауардың шығу тегі туралы жер 

бедерінің, қолдану тәсілдерін кӛрсету, қоршаған 

әлемнің жүргізуге, жобалау және модельдеу. 

Дағдысы болуы керек: білімдерді пайдалану 

себептері туралы даму геоморфологиялық 

процестерді болжау практикалық ӛмір, карталарды 

құру, алу картографиялық материал. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология  : 

оқулық. - ӛңд., толық. 3-бас. - Алматы : Дәуір, 

2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника  : оқу құралы / С. 

А. Құсайынов, Д. М. Боранқұлова, Р. Т. 

Бексейітова. - Алматы : Қазақ университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының 

геоморфологиясы  : оқу құралы. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология : сб. / отв. Ред. В. 



М. Котляков.- М. : Кодекс, 2015. 

5. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу 

құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012. 

6. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау : 

табиғат карталары : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. 

7. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

8. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және 

топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2012.- 

9. Куприна Л.Е. Туристская картография: учеб. 

пособие. - М.: Флинта, 2010. – 280 с. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Жалпы ғылыми экономикалық-географиялық 

2 

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 7/12 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе 

Модуль мазмұны   ШҚО географиясы, Жалпы экономикалық 

география  

Оқудың нәтижесі Білу: теориялық негіздері, экономикалық география, 

ерекшеліктері, табиғи-ресурстық, демографиялық, 

шаруашылық әлеуетін, даму факторлары әлемнің; 

табиғи-ресурстық әлеуеті, халық шаруашылық 

дамыту. 

Істей білуі тиіс: құрауы сипаттамасын жекелеген 

елдер мен аймақтардың, болжамдар жасау олардың 

даму перспективасын анықтауға, саяси, 

экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 

мәселелер. 

Дағдылары болуы тиіс: жинау және ӛңдеу, 

статистикалық, картографиялық материалды жасау, 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық-

географиялық объектілерін талдау және болжау 

жасау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Егорина А.В. Физическая география Восточного 



Казахстана: учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. 

Зинченко, Ю. К. Зинченко; М-во образования и 

науки РК; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество"; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. Восточный 

Казахстан [Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. 

- Усть-Каменогорск : КАСУ, 2013. 

3. Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. 

Б. Ӛ. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 

2014. 

4. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и 

регионалистика: учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, М. Г. Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

5. Козьева, И.А. Экономическая география и 

регионалистика [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / 

И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА - М, 2012. 

6. Экономическая география [Текст]  : учеб. и 

практикум для СПО / под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

7. Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы 

география : оқу құралы.- Алматы : Отан, 2018. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Елтанымдық 2 

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К., Токаева Ж.Т. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану, экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географияға кіріспе 

Модуль мазмұны   ТМД географиясы, Құрлықтар мен мұхиттардың 

физикалық географиясы, Әлемнің экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиясы, Әлемдік 

шаруашылық географиясы 

Оқудың нәтижесі Білу: жалпы заңдылықтары аумақтық саралау 

Жерді, табиғи кешендер құрлықтар мен теңіздер; 

даму ерекшеліктерін елдің және ТМД-ның даму 

факторлары әлемнің және әлемдік шаруашылық 

халықаралық экономикалық қатынастардың 

шарттары интеграция және жаһандану әлемдік 

экономика 

Білуі керек: құрастыруды кешенді физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын құру ӛңірлердің Жер, жекелеген 

елдердің және ТМД мен болжамдар, олардың 



перспективалық даму  

Дағдылары болуы тиіс: талдау, салыстыру және 

болжау ірі физикалық-географиялық аймақтардың, 

планета, әлем елдері және ТМД, жинау және ӛңдеу, 

статистикалық, картаграфиялық 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15/15 апта 

Әдебиеттер 1. Оразымбетова К. Ш. ТМД елдерінің физикалық 

географиясы : оқу құралы / К. Ш. Оразымбетова. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2011. 

2. Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының 

экономикалық аудандарының экономика-

географиялық сипаттамасы  : оқу құралы / Р.С. 

Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. 

3.  Бейсембаева Р.С.Экономическая и социальная 

география СНГ  слайд лекции  - презентация.  

[Электронный ресурс].  Усть-Каменогорск, 2010 

4. Физическая география материков и океанов : в 2 

т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э.П. 

Романовой.- М. : Академия, 2014.- Т. 1 Физическая 

география материков, кн. 1 Романова Э.П. 

Дифференциация и развитие ландшафтов суши 

Земли. Европа. Азия / Э.П.Романова, Н.Н. 

Алексеева, М. А. Аршинова.- 2014.- 

5. Физическая география материков и океанов : в 2 

т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. 

Романовой.- М. : Академия, 2014.- Т. 2 Физическая 

география материков, кн. 2 Северная Америка. 

Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Антарктида- 2014. 

6. Джаналеева К.М. Физическая география 

материков и океанов: номенклатура геогр. 

названий /К.М.Джаналеева, А.А.Жангужина.- 

Алматы : Эверо, 2014. 

7. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., 

Мылқайдаров Ә.Т. Дүниежүзiнiң экономикалық, 

әлеуметтiк және саяси географиясы : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013 

8. Керимбай Н.Н. Экономическая и социальная 

география мира: учебно-метод. пособие 

/Б.С.Керимбай, Н.Н.Керимбай.- Алматы: Казак 

университет, 2015. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 



Модуль атауы мен шифрі  Аймақтық 

Модульге жауапты Айткожина С.К.  

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 5/9 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану, экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географияға кіріспе 

Модуль мазмұны   Қазақстанның физикалық географиясы, 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы 

Оқудың нәтижесі Білуі тиіс: Табиғи жағдайлары мен ресурстары; 

халқы және еңбек ресурстары; салалық құрамы, 

шаруашылығы, экономикалық-географиялық 

аудандар және олардың негізгі сипаттамалары 

Істей білуі тиіс: құрауы сипаттамасын табиғи 

кешенінің және шаруашылық жұмыс істеу, 

тақырыптық карталармен, статистикалық 

деректермен 

Дағдылары болуы тиіс: жинау және ӛңдеу, 

статистикалық, картографиялық материалды 

жасау, талдау және болжау экономикалық және 

физикалық-географиялық объектілерді, білім 

туралы табиғи, табиғи-антропогендік геожүйелер 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Физическая география Казахстана: учеб. 

пособие / Е. Н. Вилесов, А. А. Науменко, Л. К. 

Веселова, Б. Ж. Аубекеров; под ред. А. А. 

Науменко.- Алматы: Казак университети, 2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 

2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине 

«Физическая география Казахстана» : учеб. 

пособие к пркт. занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. 

С. Жилкишинова ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның физикалық 

географиясы  : оқу құралы.- Қарағанды : 

АқНұр, 2012. 

5. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная 

география Республики Казахстан : учебно-



метод. пособие / К. Д. Дуйсебаева, А. С. 

Акашева.- Алматы : Казак университет, 2014. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Жалпы ғылыми географиялық 1 

Модульге жауапты Айткожина С.К., Калеева К.М. 

Модуль түрі Жалпы білім беру модулі 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері мектептің жалпы білім беретін география пәндер 

бойынша базалық минимумы 

Модуль мазмұны   Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе, жалпы жертану,  

Геодезия негіздерімен топография 

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: беті суши геометриялық қатысты, 

мӛлшері және фигураны Жер, координаталық 

жүйені құрастыру үшін топографиялық жұмыстар; 

туралы жалпы түсінік Жер сияқты планета Күн 

жүйесі, географиялық қабықта қалай саласында, 

адам ӛмір сүруінің негізгі теориялық ережелер, 

ұғымдық-категориялық аппараты, заңдары мен 

заңдылықтары, экономикалық, әлеуметтік және 

саяси география  

Меңгеруі керек: ӛлшеу жүргізуге, есеп айырысу 

және графикалық жұмыс жасау мақсатында 

топографиялық негіздерін карт; теориялық 

білімдерін практикалық талдау жасауға аумақтарды 

дамыту, салаларды, кешендерді құру профильдер, 

схемалар 

Дағдысы болуы керек: ӛлшеу приборларымен жұмыс 

істеу, жүргізу, математикалық есептеулер және 

топографиялық жұмыстар; білімдерді пайдалану 

курстың практикалық ӛмір 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15/15 недель 

Әдебиеттер 1. Гладкий Ю. Н. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран: учебник для вузов / 

Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков.- 2-е изд.- М.: 

Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и 

регионалистика: учеб. пособие / Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, М. Г. Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің 



экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы  

: 2 бӛлім : оқу құралы / В. П. Максаковский, Ш. М. 

Надыров, Ә. Т. Мылқайдаров. - Алматы : Қазақ 

университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

4. Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2012. 

5. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. 

Михелева.- 12--е изд., стереотип.- М. : Академия, 

2014. 

6. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия 

негіздерімен  : оқу құралы / Б. Ы. Жұмаділдә, Д. 

М. Жантілесова, Ж. Х. Жантілесова. - Қарағанды : 

ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Геоақпараттық технологиялар 

Модульге жауапты Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 

Геоинформатика,  

Модуль мазмұны   Ландшафтық картографиялаудағы ГАЖ ,   

Карта мен атластарды жобалау, 

Геоақпараттық жүйелердегі мәлімет базалары 

Оқудың нәтижесі  Білу: даму ерекшеліктері және ақпараттық 

технологияларды енгізу кезінде географиялық 

зерттеулер қалыптастыру, географиялық ақпарат 

үшін деректер базасын геоақпараттық жүйелердің 

мүмкіндіктері, олардың картасын жасау, суреттер, 

сандық форматта; әдістері мен технологиялары 

камералдық құру карталар мен атластар. 

Істей білу керек: деректерді қалыптастыруға, 

ӛңдеуге мақсатында оларды одан әрі қайта ӛңдеу 

арқылы ақпараттық технологиялар 

Дағдысы болуы керек: ӛңдеу географиялық 

ақпаратты жасау, базалық негіздері геоақпараттық 

жүйелердің ӛткізу рәсімін жасау карталар мен 

атластарды қолдану геоақпараттық жүйелер 

картографировании 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 



Әдебиеттер 1. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

2. Блиновская  Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. 

- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2014. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Қолданбалы геоақпараттық жүйелер 

Модульге жауапты Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Геоинформатика, Қазіргі заманғы ГАЖ 

технологиялары, Ландшафтық 

картографиялаудағы ГАЖ 

Модуль мазмұны   Жер кадастры, Кадастрлардың 

геоинформатикалық технологиялары 

Оқудың нәтижесі Білу: географиялық картографиялау ерекшеліктері 

қалыптастыру, географиялық ақпарат үшін деректер 

базасын геоақпараттық жүйелердің мазмұны мен 

табиғатын кадастрының нысаны ретінде жүйелеу 

географиялық ақпарат, әдістері, оны ӛңдеу, жіктеу 

және біріздендіру. 

Істей білуі тиіс: қалыптастыру және ұсынуға 

деректер түрінде кадастрларын, қолдану, 

геоақпараттық жүйелер картографировании. 

Дағдысы болуы керек: географиялық ақпарат, оны 

ӛңдеу және жүйелеу, жинау және деректерді ӛңдеу 

компьютерлік технологияны пайдалана отырып 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 

/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 

2014.- 112 с.  

2. Ахметов Е.С. Қазіргі жерге орналастырудың 

және кадастрдың теориясы мен тәжірибесі  : 

оқу құралы . - Алматы : ЖК "Отан", 2014. 

3. Жер кадастры : оқулық / Т. И. Есполов [және т. 

б.]. - Алматы : [Дәуір], 2013. 

4. Сейфуллин Ж.Т. Қазақстанның жер кадастры  : 

оқу құралы / Ж. Т. Сейфуллин, Г. Н. Нюсупова, Г. 



Ж. Сейтхамзина . - Алматы : Қазақ университетi, 

2013. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Электрондық картографиялау  

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С.,  Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат 

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Модуль мазмұны   Геоинформатика, Ӛндірістің техникалық-

экономикалық негіздері, Қазіргі заманғы ГАЖ 

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: геоинформатика негіздерін, жаңа ӛңдеу 

әдістері географиялық деректер кӛмегімен 

инновациялық технологияларын;  географиялық 

ақпараттық жүйенің компоненттерін; бейімдеуге 

ақпаратты дәстүрлі карталардың электрондық, жаңа 

құралдар суреттершн, белгілер жүйесін, шартты 

белгілерін;  

даму ерекшеліктері және ақпараттық 

технологияларды енгізу кезінде географиялық 

зерттеулер жасау, геоақпараттық жүйелер, негізгі 

базалық деректерді ГАЖ; 

Істей білу керек: сандық үлгінің жалпы 

технологиялық схемасын құру; деректерді 

қалыптастыруға, білу, оларды ӛңдеуге ақпараттық 

технологиялар кӛмегімен дайындауға арналған 

материал геоақпараттық жүйелер; 

Дағдысы болуы керек: ӛңдеу географиялық 

ақпаратты жасау, базалық негіздері геоақпараттық 

жүйелер, электрондық карталарды жасау; иелік ету 

компьютерлік бағдарламалармен, қажетті ГАЖ-

технологиялар 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 

/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 2014.- 

112 с. 

1. Мартынов, В. Л. Социально-экономическая 



география современного  мира [Текст]  : учеб. 

для вуза / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - 

М. : Академия, 2010. 

3.  Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2013 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Сандық картографиясы 

Модульге жауапты Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде), картография, геоинформатика  

Модуль мазмұны   Сандық картография, Картографиядағы 

компьютерлік технологиялар,  Математикалық 

картография  

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: ауыстыру әдістері дәстүрлі 

картографиялық материалды сандық форматқа үшін 

оңтайландыру процесінің картасын жасау, сурет 

координаттар жүйесін, элементтері тақырыптық 

карталар; теориясын картографиялық проекциялар, 

олардың қайта құрулардың әдістері іздестіру 

проекциялар мен тәсілдерін тиімді қолдану, оларды 

тәжірибеде қолдану; математикалық негіздеу 

карталарды, әдістері және ӛлшеу құралдары 

карталарда. 

Істей білуі тиіс: жүргізу, есептік-графикалық 

жұмыстар, шеше, ӛңдеуге картографиялық 

мәліметтерді сандық форматтағы құрайтын 

электрондық карталар 

Дағдысы болуы керек: меңгеруі картографиялық 

және геоинформационными әдістермен жасауға 

картографиялық проекцияда 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу 

құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012. 

2. Блиновская Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие / 

Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 

2014. 



3. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық жүйесі 

: оқу-әдістемелік құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.- 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Салалық географиялық ғылымдар  

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану, Экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географияға кіріспе 

Модуль мазмұны   Топырақтану, Ландшафтану негіздері, Халықтар 

географиясы 

Оқудың нәтижесі Білу: Білу негізгі даму заңдылықтары 

ландшафтарды, почвообразовательного процесін, 

демография, қоныстандыру және орналастыру. 

Меңгеруі тиіс: ландшафттар туралы, топырақта 

және географиясының орындау кезінде әр түрлі 

практикалық жұмыстар. 

Дағдысы болуы керек: білімдерді пайдалану 

туралы физикалық-географиялық және 

демографиялық процестерге болжау практикалық 

ӛмір, жинауға және ӛңдеуге материалдарды, 

статистикалық, картографиялық материалмен 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы Оқу жылы, 15/15 апта 

Әдебиеттер 1. Иванова Т.Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]  : учеб. пособие для СПО / Т. 

Г. Иванова, И. С. Синицын. - М. : Юрайт, 2018. 

2. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., Шаушеков 

Т.Қ. Топырақтану және геоботаника негіздері : 

оқулық.- Астана : Арман-ПВ, 2011. 

3. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  құралы.-

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2012 

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курссының 

практикалық бӛлімінен : оқу  құралы.-Ӛскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2015. 

5. Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е.,Мынжасаров Н.С. 

Жерлерді ландшафттық-экологиялық негізде 



бағалық аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы.-

Алматы : Отан, 2014 

6. Забенова Г.Б. Ландшафттану : оқу құралы.- 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2012.- 

7. Анохин, А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. 

8. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2011. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Ландшафтық дизайынының теориясы мен 

тәжірибесі 

Модульге жауапты Салыкбаева Г.М., Айткожина С.К. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ландшафтану, Топырақ географиясы, Жалпы 

жертану, Бақ-саябақ ӛнерінің тарихы, Дендрология 

және гүл ӛсіру 

Модуль мазмұны   Ландшафтық архитектура, Ландшафттық дизайн 

теориясы , Ландшафт эстетикасы және дизайны, 

Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: факторлары мен ерекшеліктері 

эстетикалық қабылдау ландшафт, принциптері 

мәдени ландшафтық құрылыс, қазіргі заманғы даму 

деңгейі бағдарламалық және техникалық 

құралдарды орындау үшін графикалық дизайнерлік 

жұмыстарды және жобалау үшін ландшафтардың; 

теориялық және практикалық мәселелері, аумақтық 

жоспарлау әр түрлі иерархиялық деңгейлердегі: 

аймақаралық, аймақтық, жергілікті.  

Істей білуі тиіс: қолдану тәсілдері, дизайнерлік 

компьютерлік графика, игеру бағдарламасын 

жобалау және құру ландшафтық композициялар, 

талдау жасайды, аумақтық ӛзгерістер, жобаларын 

жасауға ландшафтық дизайн 

Дағдысы болуы керек: жай-күйіне талдау ландшафт, 

қолдану географиялық әдістердің сапасын бағалау, 

табиғи ортаның мүмкіндіктерін, оларды түрлендіру; 

сызу, сурет салу, иелену компьютерлік графикамен 

орындау үшін жобалық жұмыстарды 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 



- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство 

рукотворного ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. 

- Минск : Современная школа, 2009. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство 

[Текст]: практ. руководство по устройству, 

насаждению и уходу за декоративными садами 

и цветниками с 48 рис., чертежами и планами 

садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

3. Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного 

проектирования и ландшафтной архитектуры: 

учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2011. 

4. Солодянкина С.В. Ландшафтно-экологическое 

планирование для оптимизации 

природопользования: учеб.пособие 

/С.В.Солодянкина, М.В.Левашѐва. – Иркутск: 

Изд.ИГУ, 2013. 

5. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. Основы 

построения композиции/ учеб-

методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Ақпараттық технологиялар және дизайн 

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Модуль мазмұны   Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар, Геоинформатика негіздері , 

Қоғамдық ӛндірістің негіздері 

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: ұғымдық аппараты, информатика 

негіздері және геоинформатика кафедрасы, жаңа 

ӛңдеу әдістері географиялық деректер; қазіргі 

заманғы даму деңгейі бағдарламалық және 

техникалық құралдарды орындау үшін графикалық 

дизайнерлік жұмыстарды және жобалау үшін 

ландшафтарды; географиялық ақпараттық жүйенің 

компоненттері; 

Істей білуі тиіс: жинауға және ӛңдеуге 

географиялық материал жасау үшін геоақпараттық 

жүйелерді пайдалану тәсілдері, сандық үлгінің 

жалпы технологиялық схемасын құру; дизайнерлік 

компьютерлік графика, игеру бағдарламасын 



жобалау және құру ландшафтық композициялар; 

Дағдысы болуы керек:  географиялық 

маманданудың базалық ақпараттық модульдерін 

құрастыру, деректерді ӛңдеудің компьютерлік 

нұсқасы, компьютерлік бағдарламаларды меңгеру 

үшін қажетті ГАЖ-технологияларды құру және 

жобалау жұмыстарын ландшафтық дизайн 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие 

/Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 2014.- 

112 с. 

2. Кузьбожев Э.Н.  Экономическая география 

и регионалистика: история, методы, состояние и 

перспективы размещения производительных сил 

[Текст]: учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Световцева. - М. 

: Юрайт, 2011. 

3. Козьева И.А. Экономическая география и 

регионалистика [Текст]: учеб. пособие ля вузов / 

И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА - М, 2012. 

4. Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2013 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Қала құрылысы және сәулет 

Модульге жауапты Айткожина С.К., Павленко А.В. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері  Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар 

Модуль мазмұны   Қала құрылысы негіздері, Кеңістікте негізгі 

бейнелеудің кӛркем сызбасы 

Оқудың нәтижесі Білуі тиіс: пайда болуы және таралуы қалалық 

нысандарды орналастыру ерекшеліктері, қала 

құрылысы ескере отырып, географиялық 

ерекшелігіне, даму ерекшеліктері ландшафт сәулет, 

эстетикалық әсері адам қалалық сәулет элементтері, 



кӛркем графика пайдаланылатын ландшафтты 

дизайндағы; аумақты жобалау алдындағы сәулеттік 

– ландшафтық талдау әдістемесі туралы, қаланың 

ашық кеңістігінің жүйесі туралы, бақтардың, 

саябақтардың функционалдық – жоспарлық 

ұйымдастырылуы туралы және т. б. түсінікке ие 

болу.; 

Істей білуі тиіс: талдау жасауға аумақтық 

жоспарлау, қала құрылысын бӛлу жобаларының, 

жоспарлау, аумақтарды сәулет-құрылыс жобалау; 

шектеулі қоғамдық пайдаланудағы және арнайы 

мақсаттағы ландшафтық объектілерді жобалау; 

Дағдысы болуы керек: сызу, сурет салу, иелену 

компьютерлік графикамен орындау үшін жобалық 

жұмыстарды 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная 

графика: учебник для вузов / В. М. Дегтярев, В. 

П. Затыльникова.- 2-е изд., испр.- М.: 

Академия, 2011. 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: учебник / 

Н. Ермеков.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 

3. Наби Ы. А. Начертательная геометрия и 

инженерная графика: учебник для вузов / Ы. А. 

Наби.- 2-е изд.- Алматы: Бастау, 2011 

 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Дендрология және бақ-саябақ өнері 

Модульге жауапты Салыкбаева Г.М., Жазнаева Ж.К., Цыганов А.П. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ландшафтану, Топрыақ географиясы, Жалпы 

жертану 

Модуль мазмұны   Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану , Бақ-саябақ ӛнерінің тарихы, 

Дендрология және гүл ӛсіру 

Оқудың нәтижесі Білуге тиіс: ерекшеліктері биосистемного болуын 

биосфера, биологиялық алуан түрлілік, қалыптасу 

ерекшеліктері және дамуының табиғи-аумақтық 

кешендерді, орман танудың келелі мәселелері және 



орман-саябақ шаруашылығы, сәндік мақсатта; 

теориялық ережелер сәндік бау-бақша, 

ерекшеліктері стильдер бау-саябақ ӛнері 

Істей білуі тиіс: құрауы экологиялық-географиялық 

талдау элементтерін табиғи орта, жағдайлар және 

олардың жұмыс істеуін жүзеге асыруға таңдау 

стильдер сәйкес географиялық ерекшеліктеріне 

жерде 

Дағдысы болуы керек: теориялық білімді қолдану іс 

жүзінде, жобалар құрастыру дизайн сәндік бақтар 

мен саябақтар 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. 

Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар және биоалуантүрлілік. Алматы: Нур-

Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - 

Алматы : Дәуір, 2011. 

3. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство 

рукотворного ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. 

- Минск : Современная школа, 2009. 

4. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство 

[Текст]: практ. руководство по устройству, 

насаждению и уходу за декоративными садами 

и цветниками с 48 рис., чертежами и планами 

садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Салалық географиялық ғылымдар  

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе, Жалпы жертану 

Модуль мазмұны   Демография негізіндерімен халықтар географиясы, 

Топырақ географиясы, Ландшафттану және 

физикалық-географиялық аудандастыру 

Оқудың нәтижесі Білу: негізгі даму заңдылықтары ландшафтарды, 

почвообразовательного процесін, демография, 



қоныстандыру және орналастыру. 

Меңгеруі тиіс: ландшафттар туралы, топырақта 

және географиясының орындау кезінде әр түрлі 

практикалық жұмыстар. 

Дағдысы болуы керек: білімдерді пайдалану 

туралы физикалық-географиялық және 

демографиялық процестерге болжау практикалық 

ӛмір, жинауға және ӛңдеуге материалдарды, 

статистикалық, картографиялық материалмен 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 8. Анохин А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. 

А. Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018. 

9. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат  : оқу 

құралы. - Алматы : Эверо, 2016. 

10. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2011. 

11. Иванова Т. Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]  : учеб. пособие для СПО 

/ Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. - М. : Юрайт, 

2018.  

12. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : кӛп 

томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо.-2-ші 

бӛлім : Топырақ генезисі, географиясы және 

жіктелуі. - 2017. 

13. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 

2014. 

14. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-

экологиялық негізде бағалық аймақтаудың 

ерекшеліктері : оқу құралы / Е. С. Ахметов, Т. 

Е. Карбозов, Н. С. Мынжасаров. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 

 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

 

Модуль атауы мен шифрі  Гидрология және гидрогеология 

Модульге жауапты Кушникова Л.Б. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 



Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Геология, Жалпы жертану 

Модуль мазмұны   Жалпы гидрология және гидрометрия, Ӛзен 

гидравликасы және арналық үрдістердің 

динамикасы, Жалпы гидрогеология 

Оқудың нәтижесі Заңдылықтарын білу, дамыту және су 

объектілерін, олардың гидрологиялық және 

гидрометрикалық сипаттамалары; мақсаттары мен 

міндеттері гидравликалық есеп айырысу және 

арналық процестердің типтері; арналық процестер; 

анықтау гидравликалық параметрлері толассыз 

жаңбырдан, су ағыны; рассчитывать қатты 

ағындысы және тарату қоспалар жетілдірілген су 

ағынымен; баға арналық деформациялар жасауды; 

гидрогеологиялық сипаттамасы учаскесін 

анықтауға, водопритоки; негізгі заңдылықтары 

қалыптастыру және тарату жер асты суларының 

ерекшеліктері, жерасты гидросфера. 

Білу ұйымдастыру және ӛткізу гидрологиялық 

бақылау, ақпаратты іздеуді жүзеге асырады.  

Дағдысы болуы керек: алған білімдерін қолдану 

туралы гидрологиялық процестер практикалық 

қызметі, гидравликалық және гидрологиялық 

есептеулер жүргізу бастапқы камералдық алынған 

материалдарды ӛңдеу, талдау және құру 

гидрогеологиялық карталардан және қималардан. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Чигринец, А. Г. Практическая гидрометрия 

[Текст]  : учеб. пособие  / А. Г. Чигринец ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2016.  

2. Достай Ж. Д. Жалпы гидрология  : оқулық : ҚР 

Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу 

орындарының география мамандығы бойынша 

оқитын студенттерге оқулық ретінде ұсынған. - 

қайта ӛңд., толық. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 

2011. 

3. Ухин, Б. В. Гидравлика [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Б. В. Ухин. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2009. 

4. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. Гидрография 

: оқу құроалы.-Алматы : Қазақ 

университеті,2012.- 

5. Бакирова, С. Ф. Гидрогеология [Текст]  : учеб. 

для тех. проф. образования / С. Ф. Бакирова. - 



Астана : Фолиант, 2012. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Су ресурстарын пайдалану 

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Салыкбаева Г.М., Айткожина 

С.К. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 12/20 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Ландшафттану, Жалпы жертану, Жалпы 

гидрология және гидрометрия 

Модуль мазмұны   Табиғатты пайдалану экономикасы,  

Су ресурстарын кешенді пайдалану, Су 

ресурстарын географиясы, Табиғи-техногендік 

кешендер 

Оқудың нәтижесі Негізгі принциптерін білу; табиғатты 

пайдаланудың әдістері экономикалық бағалау 

табиғи ресурстар; су шаруашылығы кешендері мен 

су шаруашылығы жүйесінің әдістері; су 

ресурстарын басқару; нормалау су тұтыну және су 

бұру, бақылау және есепке алу; су ресурстарының 

түрлері, табиғи-техногендік кешендер жүйесі, ӛзен 

ағынын реттеу, сумен жабдықтау, су басудан және 

су бұру.  

Анықтай тиімділігі табиғатты қорғау іс-

шараларын, тӛлемдер және табиғи ресурстар үшін 

тӛлем, есеп жүргізу және пайдалану әдістері 

жобалау су шаруашылығы кешендері, тиімді 

бӛлуге су ресурстары. 

Әдістемесін меңгеру, талдау қазіргі заманғы 

пайдалану, су ӛткізу воднобалансовых және 

гидрохимиялық есеп айырысу. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Каракеян В.И. Экономика природопользования: 

учебник / В. И. Каракеян.- М.: Юрайт, 2011.- 

2. Экология и экономика природопользования 

[Текст]: учеб. для  вузов / под ред. Э. В. 

Гирусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ, 2010.- 

3. Мейірбеков А.Қ. Табиғатты пайдалану және 

оны қорғау негіздері : оқу құралы / А. Қ. 

Мейірбеков, Қ. Ә. Әлімбетов, Г. С. Оспанова. - 



Алматы : Эверо, 2014. 

4. Тургумбекова Н.М. Табиғатты пайдалану 

экономикасы: оқу құралы / Н. М. Тургумбекова 

А. Ж. Божбанов. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2013. 

5. Дәулетқалиев С.Қ. Су шаруашылық 

есептеулері: оқу құралы / С. Қ. Дәулетқалиев, 

М. Ғ. Баженов, С. Қ. Әлімқұлов. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2009. 

6. Баяндинова С.М. Техногенді экология: оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университетi, 2012.  

7. Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ландшафттар 

және табиғи-техногендік кешендер : оқулық.- 

Алматы, 2013 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Су ресурстарын басқару 

Модульге жауапты Бейсембаева Р.С., Айткожина С.К. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі  

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 7 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану, Жалпы гидрология және 

гидрометрия 

Модуль мазмұны   Су ресурстарын басқару негіздері, Су ресурстарын 

мемлекеттік басқару 

Оқудың нәтижесі Білуге шарттары-су шаруашылығы қатынастарын, 

құқықтық негізін; тарамдану заңдылықтары, 

табиғи сулар, халықаралық шарттар суды тұтыну. 

Талдай білуі, су пайдалану шарттарын, 

проблемаларды шешу сақталуын суды құрайтын 

су пайдалану жобалары; 

Дағдысы болуы керек: есептеу-графикалық , 

картографиялық және жобалау жұмыстары. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Сарсенбаев М.Х., Жанабаева Ж.А. Су 

ресурстары : мәселелері, бағалау және басқару : 

оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2016. 

2. Жатканбаев, Е. Б. Государственное 

регулирование экономики [Текст]  : учебник / 

Е. Б. Жатканбаев ; Ассоц. вузов РК. - Алматы : 

Экономика , 2013. 



3. Водный кодекс Республики Казахстан [Текст] . 

- Алматы : ЮРИСТ, 2010. 

 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Қорықтардың жер беті суларының 

мониторингі 

Модульге жауапты Кушникова Л.Б. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы гидрология және гидрометрия 

Модуль мазмұны   Қорықтардың жер беті суларының мониторингі, 

Гидрологиялық үрдістерді модельдеу, Ағындарды 

реттеу 

Оқудың нәтижесі Білуге сипаты техногендік әсерлердің сыртқы 

ортаға және оның сапасы мониторингінің 

нәтижелері бойынша негізгі түрлерін; су ағысын 

реттеу, ескере отырып, гидрологиялық жағдай 

аумағында пайдалануға; қнме-ге, топографиялық 

жоспарлар мен карталарды, номограммами, 

анықтамалықтармен УГМС; орындау кестелік 

баланстық және графикалық есептеу әдістері 

ағынды реттеу жүргізуге; техникалық-

экономикалық салыстыру нәтижелерін жобалау. 

Ӛзін-кешенді экологиялық бағалауды аумақтарды 

пайдалануға арналған нормативтік әдебиетпен, 

қолдану, бағалау әдістері. 

Жұмыс дағдыларын білу геоинформационными 

жүйелер (ГАЖ), қазіргі заманғы әдістерімен 

ақпаратты жинаудың және ӛңдеудің теориялық 

негіздерімен сандық әдістерін шешу теңдеулер 

гидротермодинамики және теңдеулер ауыстыру 

және турбулентной диффузия гидросфере; есептеу 

әдістемесіне реттеу бойынша жергілікті ағынды 

тоғандар және су қоймалар.. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Әбішева Т. О. Экологиялық мониторинг : [оқу 

құралы] / Т.О.Әбішева. - Алматы : ЖК "Отан", 

2018. 

2. Научные основы нормирования экологического 

стока рек Казахстана [Текст] : моногр. / М. Ж. 



Бурлибаев, Б. В. Фащевский, К. Опп  (и др.) ; 

под ред. М. Ж. Бурлибаева. - Алматы : Қағанат, 

2014. 

3. Чигринец А. Г. Основы гидрогеологии: учеб. 

пособие  /А.Г.Чигринец; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. 

4. Гидрометрия: оқулық /Т.Ы. Нарбаев [және т. 

б.]. - Алматы : [Дәуір], 2014. 

5. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. 

Гидрография: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2012 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Метеорология және климатология негіздері 
Основы метеорологии и климатологии 

Basics of meteorology and climatology 

Модульге жауапты Егорина А.В., Чурсин А.С. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі (МВОС) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Жалпы жертану 

Модуль мазмұны   Жалпы метеорология, Климатологиялық негіздері, 

Гипергенез зонасының гидрогеохимиясы 

Оқудың нәтижесі Маңызды түсініктер мен анықтаулар және 

климатология және метеорология; негізгі зерттеу 

әдістері қолданылатын және климатология және 

метеорология, метеорологиялық бақылау – ӛлшеу 

және сапалы су нысандарының гидрологиялық 

сипаттамаларын бағалау және құбылыстар; 

бағалау және даму болжамы және климаттың 

ӛзгеруі; климат құраушы процестер; негізгі 

қасиеттері климаттық жүйесі; жіктеу климаттың; 

факторлар, процестері және кезеңдері 

қалыптастыру химиялық құрамын табиғи суларды 

және негіздеу, олардың геохимиялық типі. 

Жұмыс істей заманауи құрал-жабдықтармен, 

қажетті автоматтандыру үшін бақылау енгізу 

бойынша алған теориялық білімдерін кәсіби 

қызмет аясына жүргізуге; ӛңдеуге 

климатологических қатарлар бақылау жасауды; 

климаттық сипаттамасын; жұмыс істеу мәліметтер 

базасымен гидрогеохимиялық ақпарат; бағалауға 

қозғалғыштығы химиялық элементтердің 

аймағында гипергенеза. 

Дағдысын дұрыс түсіндіру метеорологиялық 

құбылыстардың нақты тармағында кӛрсетілген; 

жасау климаттық сипаттамалары-тармағының, 

метеопрогнозов бағалау; синоптикалық жағдайдың 



қысқаша ауа райын болжау, онда пайдалана 

отырып, сондай-ақ жергілікті белгілері; дағдылары 

ақпаратты жинау және ӛңдеу, компьютерлік 

бағдарламалармен; әдістермен алу және ӛңдеу 

гидрогеохимиялық. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Кислов А.В. Климатология [Текст]: учебник 

для студ. учреждений высш. образования / 

А. В. Кислов. - 2-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2014. 

2. Жексенбаева, А. К. Лабораторный практикум 

по метеорологии [Текст]: [учеб. пособие  / А. К. 

Жексенбаева; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы: Қазақ  университетi, 2012. 

3. Тихонова И. О. Экологический мониторинг 

атмосферы [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

И.О.Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. 

4. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект) [Текст]  : [моногр.] / 

под ред. А. В. Егориной ; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. 

и.], 2009. 

5. Климат и гидрография Зыряновска и его 

окрестностей (эколого-географический аспект) 

[Текст]  : [моногр.] / А. В. Егорина [и др.] ; М-

во образования и науки РК. - Изд. 2-е, доп. и 

перераб. - Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 

2011. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Рухани-өнегелі 

Модульге жауапты Кабдрахманова Ф.К., Рякова Е.Г. 

Модуль түрі Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

 (МВВК) 

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 5/9 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Философия, құқық негіздері 

Модуль мазмұны   дінтану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Оқудың нәтижесі Білу керек: анықтау және құрылымы діннің негізгі 



функциялары қазіргі қоғамдағы діннің негізгі 

тарихи типтері дін; негізгі анықтау сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет, халықаралық және 

реттейтін ұлттық заңнама сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-негізгі тәсілдері сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру, әр түрлі 

әлеуметтік топтар үшін жауаптылық шаралары, 

сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық әр түрлі 

салаларында. 

Істей білуі тиіс: талдау діннің әсері қазіргі заманғы 

қоғамдық ӛмірі; қолдана дінтанулық білім шешу 

үшін нақты ӛмірлік проблемаларын, оның ішінде 

туындайтын кәсіби қызмет; алынған білімді 

қолдану бойынша мемлекеттік басқару 

органдарының қызметін сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру қоғамның бір 

бӛлігінде құқықтық және әлеуметтік қарсы іс-

қимыл сыбайлас жемқорлық және оған қарсы 

күрес ретінде әлеуметтік құбылыс.  

Машықтануы қажет: тануға, сыбайлас 

жемқорлықты элементі ретінде әлеуметтік-саяси 

ӛмір, халықаралық және ұлттық тұрғыда 

талдаумен мемлекеттік билік органдарының 

қызметі, саяси және қоғамдық ұйымдардың 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы 

және оған қатысуға, дағдыларын қалыптастыру, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет әр түрлі 

әлеуметтік орталарда. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1. Аникин Д. А. История религии: конспект 

лекций / Д. А. Аникин.- М.: Юрайт, 2011 

2. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие 

для вузов / Я. Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- 

Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 

3. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для 

вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015. 

4. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : Альманах, 

2017. 

5. Бисенғали, Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст]  : учебно-

методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 

Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2014. 

6. Противодействие коррупции : учеб. и 



практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. 

В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 

2016. 

7. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының 

ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы]. - Алматы : 

Бастау, 2014. 

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Оқу, өндірістік, диплом алдындағы іс-

тәжірибелер 

Модульге жауапты Женсикбаева Н.Ж., Чурсин А.С., Калеева К.М. 

Модуль түрі іс-тәжірибе модулі  

Модульдік деңгей Бакалавриат  

Бір жұмадағы сағат саны / 

Кредиттер саны 14/ 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 2,4,6,8 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері географиялық блогының оқу пәндері 

Модуль мазмұны   Оқу іс-тәжірибе, ӛндірістік іс-тәжірибе, диплом 

алдындағы іс-тәжірибе 

Оқудың нәтижесі Білу: теориялық негіздері зерттелген 

географиялық пәндер, ұғымдық-категориялық 

аппараты, географиялық зерттеу әдістері, мазмұны 

талдау және болжау жұмыстары география, 

мазмұны мен құрылымын ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу 

Істей білуі тиіс: жоспарлау және ғылыми 

зерттеулер жүргізуге бӛлу, зерттеу пәні мен 

объектісі таңдау, зерттеу әдістері, жинауға және 

ӛңдеуге бастапқы материал 

Дағдылары болуы тиіс жинау, ӛңдеу және 

географиялық ақпарат, компьютерлік 

технологияларды меңгеру үшін материалды ұсыну 

түрінде электрондық графикалық схемалар мен 

карталар 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  - пререквизиттерді сақтау 

- жұмыс оқу бағдарламасын орындау (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр, 15 апта 

Әдебиеттер 1.Калиев Б. Ш. Географиядан оқу-далалық 

практикасы  : оқу-әдістемелік құралы / 

Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев ; ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. - Алматы : ЖК "Отан", 2016. 

  

Жаңартылған уақыт 30.05.2018 

MODULAR DIRECTORY 
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Module name and cipher Communicative 1 Kom1 

Responsible for the module Kuvshinnikova O.A., Poltorzhitskaya G.I. 

Module Type Compulsory basic education module 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 12/20 

Form of education Full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module For 1 SEM-Foreign language (school course) 

For 2 SEM-Foreign language (level A1) 

Kazakh language school course (level AI, A2, B1 

Module Contents Foreign language, Russian language 

Learning outcomes know: regulatory aspects of modern Russian and 

English languages; stylistic system of modern Russian 

and English languages; the basic laws of the structure 

of texts of different functional affiliation; 

fundamentals of scientific text analysis; 

be able to: participate in communication as a student / 

expert / coacher (and so on) in the educational and 

scientific fields of communication; a member of a 

certain society in the social, social, cultural and official 

business areas of communication; achieve 

communicative goals in relevant situations of 

communication; to carry out speech communication in 

the framework of topics relevant to the C1 level 

(scientific field + LSP); create a speech product, the 

qualitative parameters of which correspond to the 

norms and patterns of modern Russian and English 

speech; 

own: active vocabulary (including 7000 words), 

passive vocabulary (including 12000 words). 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the implementation of a 

working training program (syllabus) - obtaining a top-

ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1 Чекина Е.Б., Сансызбаева С.К., Абаева Ж.С. 

«Профессионально ориентированный русский 

язык». Учебное пособие для студентовфилологов – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 271 с. 

2 Абаева Ж.С. Русский язык: Учебное пособие для 

студентов казахских отделений факультета 

международных отношений. – Алматы: Казак 

университетi, 2016. 

3 Журавлева Е.А., Асмагамбетова Б.М., 

Ташимханова Д.С., Яворская Э.Э., Те М.В., 

Ешекенева А.К. «Профессиональный русский 

язык»: учебно-методическое пособие / Под общей 

редакцией Е.А. Журавлевой–Алматы: 



Издательство «Эверо», 2017. – 242 с. 

4.  Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern 

foreign language education. Almaty, 2010. 

5. McMillan Dictionary of Contemporary English. - 

McMillan, 2010. 

6. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : 

в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - 

М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

Update date 30.05.2018 

 

 

Module name and cipher Worldview  Mir 

Responsible for the module A.A.Oskembay, E.Zh. Seytembetov, M.T. Magzumov, 

A.S. Ramazanova, Ordabayeva M.A., Tukushova A.E. 

Module Type Compulsory basic education module 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 16/27 

Form of education full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module History of Kazakhstan, Law, Fundamentals of 

Economics (school courses) 

Module Contents he modern history of Kazakhstan, political Science-

sociology, basics of law, Basics of Economics and 

entrepreneurship, Philosophy, Information and 

communication technology 

Learning outcomes To know: the main periods of the formation of an 

independent Kazakh statehood; theoretical and applied 

principles and laws of the functioning of the socio-

political sciences, the legal aspects of professional 

activity; the essence of law, its relationship with other 

regulatory systems; theoretical and applied 

foundations of the functioning of the economy, the 

principles and methods of entrepreneurial activity; 

purpose, content and development trends of 

information and communication technologies, 

methods of collecting, storing and processing 

information, methods of implementing information 

and communication processes; 

be able to: correlate the phenomena and events of the 

historical past with the general paradigm of the world-

historical development of human society through 

critical analysis; analyze the processes and phenomena 

occurring in society, use regulatory knowledge in the 

implementation of professional activities; be able to 

independently analyze the processes and phenomena 

occurring in the economy; use information Internet 

resources, cloud and mobile services for searching, 

storing, processing and distributing information; apply 

software and hardware of computer systems and 

networks for collecting, transmitting, processing and 



storing data. 

possess skills: techniques of historical description and 

analysis of the causes and consequences of the events 

of modern history of Kazakhstan; skills of analyzing 

the characteristics and significance of the modern 

Kazakhstan model of development; a holistic 

approach to the analysis, design and forecasting of 

problems of modern society; interpersonal and 

intercultural communication based on tolerance and 

respect; independent interpretation of legal acts, 

preparation of separate documents of a legal nature, 

collection and interpretation of economic information; 

use of acquired knowledge in relation to the 

conditions of economic activity in the Republic of 

Kazakhstan; independent work, self-organization and 

organization of practical activities; using digital 

technologies to develop analysis and data management 

tools for various activities; to carry out project 

activities in the specialty with the use of modern 

information and communication technologies. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the implementation of a 

working training program (syllabus) - obtaining a top-

ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – 

Астана, 2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 

2016.  

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы 

[оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция 

[монография] / К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. 

«Социология: Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

6. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу 

құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақуниверситеті», 2012. 

– 224с.  

7.  «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под 

ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. 

(МасионисДжей. Соушети: ЗеБайзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». 

– Алматы: «Ұлттықаудармабюросы» қоғамдыққоры, 2018. 

– 856 с. 

10. Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы 

государства и права Республики Казахстан. Алматы, 2016. 

11. Бекбергенов Н.А. Правоохранительная деятельность в 

Республике Казахстан. Караганда, 2012 

12. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

http://www.akorda.kz/


13. Бертран Р. «История западной философии» – М.: 

Издатель Litres, 2018. – 1195 с. 

14. Джонстон Д. «Философияныңқысқашатарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін».Ғылыми ред. Нурышева Г.Ж. 

– Астана, 2018.– 216 б. 

15. Хесс Р. «Философияныңтаңдаулы 25 кітабы». Ғылыми 

ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

16. Кенни  Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 1-том: 

Антика философиясы» / ғылыми редактор Молдабеков Ж. 

Ж. – Астана, 2018. – 408 с.   

17. Кенни Э. «Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 2-том: 

Орта ғасырфилософиясы» / ғылыми редактор Оспанов С. – 

Астана, 2018. – 400 с. 

18. Мэнкью, Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

19. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

20. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

21. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

22. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық 

теория: Оқулық./ Алматы, 2015. – 360 б 

23. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

24. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., 

Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. 

Information and communication technologies. Textbook: in 2 

parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-

601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan) 

25. Urmashev B.A. Information and communication 

technology: Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 2016. - 410 

p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the 

stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic 

of Kazakhstan) 

26. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. ИКТ. Учебное пособие / 

Алматы, изд-во Бастау, 2017 
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Module name and cipher General scientific 

Responsible for the module Egorina A.V., Zhensikbaeva N.ZH. 

Module Type Compulsory basic education module 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 6/10 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General earth science 

Module Contents Geology, Climate change and pollution 

Learning outcomes Know: the structure and composition of the Earth and 

the earth's crust, structural elements, features of 

geological and tectonic processes; theoretical and 

applied foundations and patterns of functioning of 

climatic processes of the Earth and their impact on the 



socio-economic and political consequences for the 

population. 

 Be able to: use knowledge about the origin and 

development of the Earth; to determine the diagnostic 

features of rocks and minerals, to carry out landscape 

and ecological zoning; independently analyze the 

processes and phenomena occurring in the process of 

climate change and environmental pollution. 

To have skills: to determine the age, shape and 

structure of the lithosphere elements, to have skills: a 

holistic approach to the analysis, design and 

forecasting of environmental, socio-economic and 

other problems of modern society; search for solutions 

to the problems and tasks of the environmental plan; 

methods of applied environmental research. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the implementation of a 

working training program (syllabus) - obtaining a top-

ranking rating (7,15 weeks) and passing the final 

control (examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / 

Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. 

и доп.- М.: Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и 

методических указаний к самостоятельному 

изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-

во ВКГУ, 2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая 

деятельность и ее последствия: избр. лекции 

/Н.И.Михайлова; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : 

оқу құралы.-Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-

Алматы : Дәуір, 2011. 

6. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект): [моногр.] / под ред. 

А.В.Егориной; Вост.-Каз. центр 

гидрометеорологии. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 

2009. - 240 с. 

7. Рамсторф Штефан. Глобальное изменение 

климата: диагноз, прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, 

Х. Й. Шельнхубер. - М.: ОГИ, 2009. 

8. Эколого-географический аспект характеристик 

климата Усть-Каменогорска: моногр. /А.В.Егорина 

[и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. 

9. Доклад Всемирного Банка «На мели»: 

изменения климата, водные ресурсы и экономика» 



(анг. High and Dry: Climate Change, Water and the 

Economy, 2016 
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Module name and cipher Professional communicative 

Responsible for the module Nuralinova G.M., Poltorzhitskaya G.A., 

Aitkozhina S.K., Salykbaeva G.M. 

Module Type Compulsory basic education module 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 7/12 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Foreign language, 

Kazakh (Russian) language 

Module Contents Professionally-oriented foreign language, 

Professional Kazakh (Russian) language, 

Toponimy 

Learning outcomes Know the basic laws of formation and 

translation of professional Kazakh (Russian) 

and English languages, grammatical and lexical 

minimum; know the features of the formation of 

place names, their etiology and etymology. 

To be able to Express their thoughts and speak 

in Kazakh (Russian), English, respectively, 

speech standards of the language, to maintain a 

conversation in the volume of the studied 

subjects; read texts in the specialty, to tell the 

content of the text read in the form of 

translation into their native language, use a 

dictionary; apply lexical features in place names 

To have skills of interpretation of authentic 

professionally-oriented texts; terminology, 

skills of translation of technical, scientific texts, 

business letter, contract, skills of fast search of 

background information; to process thematic 

lexicon; to translate syntactic constructions 

typical for scientific and technical style of the 

Kazakh (Russian), foreign languages;to have 

skills of work with transformations of 

toponyms. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions 

and Dynamics : the City and in the Past / edit. S. 



Rau, E. Schonherr.- New York : Springer, 2014. 

2. Wood, Andrew. Economic Geography 

[Текст]:  Places, networks and flows / A. 

Wood, S. Roberts. - London : Routledge, 

[2011]. - 179 p. . - ISBN 9780415401821 : Пер. 

: Экономическая география 

3. Key Concepts in Development Geography 

[Текст]  / R. Potter [et al.]. - Los Angeles : 

SAGE , 2012. 

4. Мунатаева Э.М. Учебное пособие для 

историков и географов [Текст]: курс 

английского языка / Э. М. Мунатаева, Г. А. 

Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 2014. 

5. Английский язык для студентов 

факультета географии и природопользования 

(специальность 5В071100-Геодезия и 

картография) [Текст]: учебно-метод. пособие 

/ [сост. А. А. Нурмуханбетова, И. А. 

Баймуратова, Б. Исабаева] ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы: Қазақ университетi, 2016. 

5. Атығаева К.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі:  

жоғары оқу орындарының педагогика 

факультеттерінің студенттеріне арналған оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2014. 

6. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., 

Ибраева М.К. Қазақ тілі: экология және 

жаратылыстану ғылымдары мамандық-

тарының бӛлім студ. арналған оқу-

әдістемелік құрал.- Ӛскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. 

7. Каймулдинова К.Д. Топонимика. – 

Алматы: Дәуір. - 2011. 

8. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл 

атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - Алматы : 

Эверо, 2017. 

9. Топонимика Казахстана: энцикл. 

справочник / М-во связи и информации РК, 

Комитет информации и архивов. - Алматы : 

Аруна, 2010. 

10. Краткий энциклопедический словарь 

исторических топонимов Казахстана [Текст]  

/ М-во культуры и спорта РК, НИИИК; [сост. 

И. В. Ерофеев]. - Алматы, 2014. 
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Module name and cipher Іnterdisciplinary 

Responsible for the module Aitkozhina S.K., Kaleeva K.M. 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 5/9 



Form of education full-time 

Semester 3 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General geography, Topography with the 

basics of geodesy 

Module Contents Geomorphology, Cartography 

Learning outcomes Know: General ideas about the Earth as a 

planet of the Solar system, the geographical 

shell as a sphere of human existence, the basic 

laws, features and factors of relief; theoretical 

foundations of cartography, the concept of 

maps, mathematical basis of maps and 

cartographic generalization.   

Be able to: apply knowledge about the origin of 

the relief, to apply methods of reflection of the 

world, to carry out design and modeling. 

Have skills: use of knowledge about the causes 

of development of geomorphological processes 

in forecasting in practical life, construction of 

maps, obtaining cartographic material. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология  : 

оқулық. - ӛңд., толық. 3-бас. - Алматы : 

Дәуір, 2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника  : оқу 

құралы / С. А. Құсайынов, Д. М. 

Боранқұлова, Р. Т. Бексейітова. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының 

геоморфологиясы  : оқу құралы. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология : сб. / отв. 

Ред. В. М. Котляков.- М. : Кодекс, 2015. 

5. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : 

оқу құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012. 

6. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау : 

табиғат карталары : оқу құралы.-Алматы : 

Қазақ университеті, 2014. 

7. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және 

құрастыру : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. 

8. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография 

және топография негіздері : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2012.- 

9. Куприна Л.Е. Туристская картография: 

учеб. пособие. - М.: Флинта, 2010. – 280 с. 
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Module name and cipher General scientific economic-geographical 2 

Responsible for the module Beysembayeva R.S., Aitkozhina S.K. 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 7/12 

Form of education full-time 

Semester 5 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Introduction to economic and social geography 

Module Contents The geography of East Kazakhstan region, the 

Overall economic geography 

Learning outcomes Know: theoretical basis of economic geography, 

especially natural resource, demographic, 

economic potential, factors of development of 

the world; natural resource potential, population, 

economic development of East Kazakhstan 

region. 

Be able to: make characteristics of individual 

countries and regions, make forecasts of their 

future development, identify political, economic, 

social and environmental problems 

Have skills: collection and processing of 

statistical, cartographic material, analysis and 

forecast of economic and geographical objects 

and in VKO 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Егорина А.В. Физическая география 

Восточного Казахстана: учеб. пособие  / А. 

В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко; 

М-во образования и науки РК; Усть-

Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество"; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. 

Восточный Казахстан [Текст]  / [гл. ред. Е. 

А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск : 

КАСУ, 2013. 

3. Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия 

/ ред. Б. Ӛ. Жақып. - Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы, 2014. 

4. Кузьбожев Э. Н. Экономическая 

география и регионалистика: учеб. пособие / 



Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 

Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

5. Козьева, И.А. Экономическая география и 

регионалистика [Текст]  : учеб. пособие ля 

вузов / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА - М, 2012. 

6. Экономическая география [Текст]  : учеб. 

и практикум для СПО / под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

7. Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. 

Қолданбалы география: оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2018. 
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Module name and cipher Country studies 2 

Responsible for the module Beysembayeva R.S., Aitkozhina S.K., Tokaeva 

Zh.T. 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 12/20 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General earth science, Introduction to 

economic and social geography 

Module Contents The geography of the Commonwealth of 

Independent States, Physical geography of 

continents and oceans, Economic and social 

geography of the world, Geography of the world 

economy 

Learning outcomes Know: General laws of territorial differentiation 

of the Earth, natural complexes of continents and 

oceans; features of development of the countries 

of the world and the CIS, factors of development 

of the countries of the world and world 

economy, the international economic relations, 

conditions of integration and globalization of 

world economy 

Be able to: make a comprehensive physical-

geographical and economic-geographical 

characteristics of the regions of the Earth, 

individual countries of the world and the CIS 

and forecasts of their future development  

Have skills: analysis, comparison and forecast 

of large physical and geographical regions of the 

planet, countries of the world and CIS, 

collection and processing of statistical, 

cartographic material 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 



implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Оразымбетова К. Ш. ТМД елдерінің 

физикалық географиясы : оқу құралы / К. 

Ш. Оразымбетова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2011. 

2. Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының 

экономикалық аудандарының экономика-

географиялық сипаттамасы  : оқу құралы / 

Р.С. Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен: С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. 

3.  Бейсембаева Р.С.Экономическая и 

социальная география СНГ  слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2010 

4. Физическая география материков и 

океанов : в 2 т. : учеб. для вузов / под общ. 

ред. Э.П. Романовой.- М. : Академия, 2014.- 

Т. 1 Физическая география материков, кн. 1 

Романова Э.П. Дифференциация и развитие 

ландшафтов суши Земли. Европа. Азия / 

Э.П.Романова, Н.Н. Алексеева, М. А. 

Аршинова.- 2014.- 

5. Физическая география материков и 

океанов : в 2 т. : учеб. для вузов / под общ. 

ред. Э. П. Романовой.- М. : Академия, 2014.- 

Т. 2 Физическая география материков, кн. 2 

Северная Америка. Южная Америка. 

Африка. Австралия и Океания. Антарктида- 

2014. 

6. Джаналеева К.М. Физическая география 

материков и океанов: номенклатура геогр. 

названий /К.М.Джаналеева, 

А.А.Жангужина.- Алматы : Эверо, 2014. 

7. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., 

Мылқайдаров Ә.Т. Дүниежүзiнiң 

экономикалық, әлеуметтiк және саяси 

географиясы : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013 

8. Керимбай Н.Н. Экономическая и 

социальная география мира: учебно-метод. 

пособие /Б.С.Керимбай, Н.Н.Керимбай.- 

Алматы: Казак университет, 2015. 
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Module name and cipher Regional 

Responsible for the module Aitkozhina S.K. 

Module Type Compulsory modules in the specialty 



Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 5/9 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General earth science, Introduction to 

economic and social geography 

Module Contents Physical geography of Kazakhstan, 

Economic and social geography of Kazakhstan 

Learning outcomes Know: Natural conditions and resources of 

Kazakhstan; population and labor resources; 

sectoral composition of the economy, 

economic and geographical areas and their 

main characteristics 

Be able to: make the characteristics of the 

natural complex and economy of the Republic, 

work with thematic maps, statistical data 

Have skills: collection and processing of 

statistical, cartographic material, analysis and 

forecast of economic and physical-

geographical objects of Kazakhstan, knowledge 

of natural, natural and anthropogenic 

geosystems 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module 1 semester, 15/15 weeks 

Literature 1. Физическая география Казахстана: учеб. 

пособие / Е. Н. Вилесов, А. А. Науменко, 

Л. К. Веселова, Б. Ж. Аубекеров; под ред. 

А. А. Науменко.- Алматы: Казак 

университети, 2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : 

учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по 

дисциплине «Физическая география 

Казахстана» : учеб. пособие к пркт. 

занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. 

Жилкишинова ; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның 

физикалық географиясы  : оқу құралы.- 

Қарағанды : АқНұр, 2012. 

5. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и 

социальная география Республики 

Казахстан : учебно-метод. пособие / К. Д. 



Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : 

Казак  университет, 2014. 
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Module name and cipher The general geographic 1 

Responsible for the module Aitkozhina S.K., Kaleeva K.M. 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 1,2 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module basic minimum in geography subjects of 

secondary school 

Module Contents Introduction to economic, social and political 

geography 

General earth science 

Topography with the basics of geodesy 

Learning outcomes Know: the surface of the land in geometric 

terms, the size and shape of the Earth, the 

coordinate system for the preparation of 

topographic works; General understanding of the 

Earth as a planet of the Solar system, the 

geographical shell as the sphere of human 

existence; basic theoretical positions, conceptual 

and categorical apparatus, laws and laws of 

economic, social and political geography   

Be able to: carry out measuring, calculation and 

graphic works in order to create topographic 

foundations of maps; apply theoretical 

knowledge in practice, to analyze the 

development of territories, industries, 

complexes, building profiles, schemes 

Have skills: work with measuring instruments, 

mathematical calculations and topographic 

works; use of knowledge of the course in 

practical life 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module 1 semester, 15/15 weeks 

Literature 1. Гладкий Ю. Н. Экономическая и 

социальная география зарубежных стран: 

учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, В. Д. 

Сухоруков.- 2-е изд.- М.: Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э. Н. Экономическая 

география и регионалистика: учеб. пособие / 

Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 



Световцева.- М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің 

экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы  : 2 бӛлім : оқу құралы / В. П. 

Максаковский, Ш. М. Надыров, Ә. Т. 

Мылқайдаров. - Алматы : Қазақ 

университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

4. Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : 

оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012. 

5. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. 

Михелева.- 12--е изд., стереотип.- М. : 

Академия, 2014. 

6. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия 

негіздерімен  : оқу құралы / Б. Ы. 

Жұмаділдә, Д. М. Жантілесова, Ж. Х. 

Жантілесова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2012. 

Update date 30.05.2018 

 

 

Module name and cipher Geoinformation of technology 

Responsible for the module Chursin AS, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 12/20 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Информационно-коммуникационные 

технологии, Геоинформатика 

Module Contents ГИС в ландшафтном картографировании 

(БД КВ), Информационные технологии в 

географических дисциплинах (БД КВ),  

Проектирование карт и атласов (БД КВ), 

Базы данных в геоинформационных 

системах (БД КВ) 

Learning outcomes  Know: features of the development and 

implementation of information technology in the 

conduct of geographical research, the formation 

of geographical information in databases for 

geographic information systems, the possibility 

of mapping, images in digital format; methods 

and technologies of Desk creation of maps and 

atlases. 

To be able to shape data processing with the 

purpose of their further processing by means of 

information technologies 

Have skills: processing of geographical 

information, drawing up the basic basis of 

geographic information systems, to carry out the 

procedure of mapping and atlases, to apply 



geographic information systems in mapping 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және 

құрастыру : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2014. 

2. Блиновская  Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Я. Ю. Блиновская, 

Д. С. Задоя. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2014. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Applieds geoinformation systems 

Responsible for the module Chursin AS, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 6/10 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Geoinformatics, Modern GIS technologies, 

information technologies in geographical 

disciplines 

Module Contents Land cadastre, geoinformation technologies of 

cadastres 

Learning outcomes Know: geographical features of mapping, the 

formation of geographical information in 

databases for geographic information systems, 

the content and nature of inventories as a form 

of systematization of geographical 

information, methods of processing, 

classification and unification. 

Be able to: generate and present data in the 

form of inventories, use geographic 

information systems in mapping. 

Have skills: work with geographical 

information, its processing and 

systematization, data collection and processing 

using computer technology 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 



(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. 

пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - 

М.: Форум, 2014.- 112 с.  

2. Ахметов Е.С. Қазіргі жерге 

орналастырудың және кадастрдың 

теориясы мен тәжірибесі  : оқу құралы . - 

Алматы : ЖК "Отан", 2014. 

3. Жер кадастры : оқулық / Т. И. Есполов 

[және т. б.]. - Алматы : [Дәуір], 2013. 

4. Сейфуллин Ж.Т. Қазақстанның жер 

кадастры  : оқу құралы / Ж. Т. 

Сейфуллин, Г. Н. Нюсупова, Г. Ж. 

Сейтхамзина . - Алматы : Қазақ 

университетi, 2013. 

Update date 30.05.2018 

 

 

Module name and cipher Electronic cartography 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module  Information and communication technologies 

(in English) 

Module Contents Geoinformatics, Technical and economic bases 

of production, Modern GIS technologies 

Learning outcomes Know: the basics of Geoinformatics, new 

methods of processing geographical data with 

the help of innovative technologies;  geographic 

information system components; adaptation of 

information of traditional maps in electronic, 

new image tools, system of signs, symbols;  

features of development and implementation of 

information technologies in geographical 

research, preparation of geographic information 

systems, basic GIS data; 

To be able: to form data, to be able to process 

them with the help of information technologies, 

to prepare material for geoinformation systems 

Have skills: draw up a general technological 

scheme of the digital model,  handling 

geographic information, compiling the basic 

foundations of geographic information systems, 

preparation of electronic maps; possession of 

computer software needed for the GIS 



technology 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. 

пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - 

М.: Форум, 2014.- 112 с. 

2. Мартынов В.Л. Социально-экономическая 

география современного  мира [Текст]  : 

учеб. для вуза / В. Л. Мартынов, Э. Л. 

Файбусович. - М. : Академия, 2010. 

3. Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  

Усть-Каменогорск, 2013 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Digital cartography 

Responsible for the module Chursin AS, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Information and communication technologies 

(in English), Cartography, Geoinformatics 

Module Contents Digital cartography, Computer technologies in 

mapping, Mathematical cartography 

Learning outcomes To know: methods of transfer of traditional 

cartographic material in digital format to 

streamline the mapping process, image 

coordinate systems, elements of thematic maps; 

the theory of map projections, transformations, 

surveying methods of projections and rational 

methods of their application in practice; the 

mathematical rationale of the cards, methods and 

means of measurements on the maps. 

Be able to: carry out settlement and graphic 

works, solve problems, process cartographic data 

in digital format, make electronic maps 

To have skills: proficient in cartographic and 

GIS methods, to make map projections 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 



(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу 

құралы.- Алматы : қазақ университеті, 

2012. 

2. Блиновская Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. 

пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- 

М.: Форум, 2014. 

3. Асылбекова А.А. Marinfo геоақпараттық 

жүйесі : оқу-әдістемелік құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.- 

Update date 30.05.2018 

 

 

Module name and cipher Вranch geographical sciences 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Aitkozhina S.K. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General earth science, Introduction to 

economic, social and political geography 

Module Contents Soil science, basics of landscape science ,  

Population geography 

Learning outcomes Know: Know the basic laws of landscape 

development, soil formation process, 

demography, settlement and population 

distribution. 

Be able to: apply knowledge of landscapes, 

soils and geography of the population in the 

performance of various practical works. 

Have skills: use knowledge about physical-

geographical and demographic processes in 

forecasting in practical life, collect and process 

statistical material, work with cartographic 

material 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1.. Иванова, Т. Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]: учеб. пособие для 



СПО / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. - М. : 

Юрайт, 2018. 

2. Дүйсенбеков З.Д., Тайжанов Ш.Т., 

Шаушеков Т.Қ. Топырақтану және 

геоботаника негіздері: оқулық.- Астана : 

Арман-ПВ, 2011. 

3. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану : оқу  

құралы.-Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2012. 

4. Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курссының 

практикалық бӛлімінен: оқу  құралы.-

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

Берел баспасы, 2015. 

5. Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е.,Мынжасаров 

Н.С. Жерлерді ландшафттық-экологиялық 

негізде бағалық аймақтаудың ерекшеліктері: 

оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014 

6. Забенова Г.Б. Ландшафттану: оқу 

құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2012.- 

7. Анохин А.А. География населения с 

основами демографии: учеб.  для акад. 

бакалавриата  / А. А. Анохин, Д. В. Житин. - 

М.: Юрайт, 2018. 

8. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011. 

Update date 30.05.2018 

 

 

Module name and cipher Theory and Practice of Landscape Design 

Responsible for the module Salykbaeva GM, Aitkozhina S.K. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 12/20 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Landscape science, soil Geography, General 

geography, History of landscape art, 

Dendrology and floriculture 

Module Contents Landscape architecture, landscape design 

Theory, Aesthetics and landscape design, 

Landscape planning and design 

Learning outcomes Know: factors and features of aesthetic 

perception of the landscape, the principles of 

cultural landscape construction, the current level 

of development of software and hardware for 

graphic design work and landscape design; 

theoretical and practical issues of territorial 

planning at different hierarchical levels: 

interregional, regional, local.  



To be able to: use design techniques of computer 

graphics, to master the program of design and 

construction of landscape compositions, to 

analyze territorial changes, to make projects of 

landscape design 

To have skills: study of a landscape, application 

of geographical methods to assess the quality of 

the natural environment, and possibilities for 

their transformation; sketching, drawing, 

proficiency in computer graphics for the design 

work 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : 

[искусство рукотворного ландшафта] / 

[авт. П. С. Шешко]. - Минск : 

Современная школа, 2009. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное 

садоводство [Текст]: практ. руководство 

по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 

48 рис., чертежами и планами садов / П. 

Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

3. Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного 

проектирования и ландшафтной 

архитектуры: учеб.пособие. – Спб.: 

Питер, 2011. 

4. Солодянкина С.В. Ландшафтно-

экологическое планирование для 

оптимизации природопользования: 

учеб.пособие /С.В.Солодянкина, 

М.В.Левашѐва. – Иркутск: Изд.ИГУ, 

2013. 

5. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. 

Основы построения композиции/ учеб-

методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Information technology and design 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 



Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Information and communication technologies 

(in English) 

Module Contents Information technologies in landscape design, 

basics of Geoinformatics, Basics of social 

production 

Learning outcomes Know: conceptual apparatus, basics of 

Informatics and Geoinformatics, new methods of 

processing of geographical data; the modern 

level of development of software and hardware 

for graphic design work and landscape design; 

geographic information system components; 

To be able to: collect and process geographical 

material for creation of geoinformation systems, 

to use design techniques of computer graphics, 

draw up a general technological scheme of the 

digital model;  to master programs of design and 

construction of landscape compositions 

Have skills: compilation of basic information 

modules of geographic specialization, data 

processing in the computer version, possession 

of the computer programs necessary for GIS 

technologies and drawing up design works of 

landscape design 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Блиновская Я.Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. 

пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - 

М.: Форум, 2014.- 112 с. 

2. Кузьбожев Э.Н.  Экономическая 

география и регионалистика: история, 

методы, состояние и перспективы 

размещения производительных сил 

[Текст]: учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 

Световцева. - М. : Юрайт, 2011. 

3. Козьева И.А. Экономическая 

география и регионалистика [Текст]: учеб. 

пособие ля вузов / И. А. Козьева, Э. Н. 

Кузьбожев. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 

2012. 

4. Бейсембаева Р.С.ТЭОП слайд лекции  - 

презентация.  [Электронный ресурс].  Усть-

Каменогорск, 2013 

Update date 30.05.2018 

 



 

Module name and cipher Urban planning and architecture 

Responsible for the module  Aitkozhina SK, Pavlenko A.V. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 6/10 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module  Information technologies in landscape design 

Module Contents Basics of urban planning, Artistic graphics with 

the basics of spatial image 

Learning outcomes Know: the emergence and spread of urban forms 

of settlement, the specifics of urban planning, 

taking into account the geographical features of 

the territory, especially the development of 

landscape architecture, aesthetic impact on 

human urban architecture, elements of artistic 

graphics used in landscape design; have an idea 

of the methodology of pre-project architectural 

and landscape analysis of the territory, the 

system of open spaces of the city, the 

functional planning organization of gardens, 

parks, etc.; 

To be able to: make the analysis of territorial 

planning, town-planning zoning, planning of 

territories, architectural and construction design; 

to design landscape objects of limited public 

use and special purpose; 

Have skills: drawing, drawing, computer 

graphics skills to perform design work 

 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Дегтярев В. М. Инженерная и 

компьютерная графика: учебник для вузов 

/ В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова.- 2-е 

изд., испр.- М.: Академия, 2011. 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: 

учебник / Н. Ермеков.- 2-е изд.- Астана: 

Фолиант, 2010.- 

3. Наби Ы. А. Начертательная геометрия и 

инженерная графика: учебник для вузов / 

Ы. А. Наби.- 2-е изд.- Алматы: Бастау, 

2011 

Update date 30.05.2018 



 

Module name and cipher Dendrology and Landscape Art 

Responsible for the module Salykbaeva GM, Zhaznayeva Zh.K., Cyganov 

A.P. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Landscape science, soil Geography, General 

geography 

Module Contents Forestry with the basics of forestry, the History 

of landscape art, Dendrology and floriculture 

Learning outcomes Know: features of biosystem existence of 

biosphere, biodiversity, features of formation 

and development of natural-territorial 

complexes, forest science and forest Park 

economy for decorative purposes; theoretical 

positions of decorative gardening, features of 

styles of landscape art 

Be able to: make ecological and geographical 

analysis of the elements of the natural 

environment, the conditions of their existence, to 

carry out the choice of styles in accordance with 

the geographical features of the area 

Have skills: application of theoretical knowledge 

in practice, drafting design of decorative gardens 

and parks 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев 

Ж. Қазақстанда ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік. 

Алматы: Нур-Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық 

: - Алматы : Дәуір, 2011. 

3. Ландшафтный дизайн [Текст]  : 

[искусство рукотворного ландшафта] / 

[авт. П. С. Шешко]. - Минск : 

Современная школа, 2009. 

4. Штейнберг П. Н. Декоративное 

садоводство [Текст]: практ. руководство 

по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 

48 рис., чертежами и планами садов / П. 



Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Sectoral Geographical Sciences 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Aitkozhina S.K. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Introduction to economic, social and political 

geography, General earth science 

Module Contents Population geography with the basics of 

demography, soil Geography, landscape 

Science and physical-geographical zoning 

Learning outcomes Know: Know the basic laws of landscape 

development, soil formation process, 

demography, settlement and population 

distribution. 

Be able to: apply knowledge of landscapes, 

soils and geography of the population in the 

performance of various practical works. 

Have skills: use knowledge about physical-

geographical and demographic processes in 

forecasting in practical life, collect and process 

statistical material, work with cartographic 

material 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Анохин А. А. География населения с 

основами демографии : учеб.  для акад. 

бакалавриата  / А. А. Анохин, Д. В. 

Житин. - М. : Юрайт, 2018. 

2. Мейірманов С.Т. Демографиялық саясат  

: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2016. 

3. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011. 

4. Иванова Т. Г. География почв с основами 

почвоведения [Текст]  : учеб. пособие 

для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. 

- М. : Юрайт, 2018.  

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : 

кӛп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : 



Эверо.-2-ші бӛлім : Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. 

6. Джаналеева К.М. Физико-

географическое районирование 

Республики Казахстан : учеб. пособие / 

К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 2014. 

7. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-

экологиялық негізде бағалық 

аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы 

/ Е. С. Ахметов, Т. Е. Карбозов, Н. С. 

Мынжасаров. - Алматы : ЖК "Отан", 

2014. 
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Module name and cipher Hydrology and hydrogeology 

Responsible for the module Kushnikova L.B. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Geology, General Geography 

Module Contents General hydrology and hydrometry, River 

hydraulics and dynamics of channel processes, 

General hydrogeology 

Learning outcomes To know the laws of development of water 

bodies, their hydrological and hydrometric 

characteristics; goals and objectives of 

hydraulic calculations and channel processes; 

types of channel processes; to determine the 

hydraulic parameters of the watercourse; to 

calculate the solid flow and the spread of 

impurities in the watercourse; to assess the 

channel deformations; to make a 

hydrogeological description of the site, to 

determine water flows; the basic laws of 

formation and distribution of groundwater, 

especially underground hydrosphere. 

To be able to organize and conduct 

hydrological observations, to search for 

information.  

Have the skills to apply knowledge about 

hydrological processes in practice, hydraulic 

and hydrological calculations, conducting 

primary processing of materials, construction 

and analysis of hydrogeological maps and 

sections. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 



implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Чигринец А.Г. Практическая 

гидрометрия [Текст]  : учеб. пособие  / 

А. Г. Чигринец ; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ  университетi, 2016.  

2. Достай Ж. Д. Жалпы гидрология  : 

оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі жоғары оқу орындарының 

география мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге оқулық ретінде ұсынған. - 

қайта ӛңд., толық. 2-ші бас. - Алматы : 

Қарасай, 2011. 

3. Ухин Б. В. Гидравлика [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Б. В. Ухин. - М. : 

ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2009. 

4. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. 

Гидрография : оқу құроалы.-Алматы : 

Қазақ университеті,2012.- 

5. Бакирова, С. Ф. Гидрогеология [Текст]  : 

учеб. для тех. проф. образования / С. Ф. 

Бакирова. - Астана : Фолиант, 2012. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Water resources management 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Salykbaeva GM, Aitkozhina 

SK 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 12/20 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Landscape science, General geography, 

General hydrology and hydrometry 

Module Contents Environmental economics,  

Integrated water resources management, 

Geography, water resources, Natural-

technogenic complexes 

Learning outcomes To know the basic principles of nature 

management; methods of economic assessment 

of natural resources; water management 

systems and water management systems; 

methods of water management; regulation of 

water consumption and sanitation, control and 

accounting of water resources; types of natural 

and man-made complexes, river flow control 

systems, water supply, water and sanitation.   



To be able to determine the effectiveness of 

environmental measures, payments for natural 

resources, to carry out calculations and use 

methods of designing water management 

systems, rationally allocate water resources. 

Own methods of analysis of modern use of 

water, water balance and hydrochemical 

calculations. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Каракеян В.И. Экономика 

природопользования: учебник / В. И. 

Каракеян.- М.: Юрайт, 2011.- 

2. Экология и экономика 

природопользования [Текст]: учеб. для  

вузов / под ред. Э. В. Гирусов.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010. 

3. Мейірбеков А.Қ. Табиғатты пайдалану 

және оны қорғау негіздері : оқу құралы / 

А. Қ. Мейірбеков, Қ. Ә. Әлімбетов, Г. С. 

Оспанова. - Алматы : Эверо, 2014. 

4. Тургумбекова Н.М. Табиғатты пайдалану 

экономикасы: оқу құралы / Н. М. 

Тургумбекова А. Ж. Божбанов. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. 

5. Дәулетқалиев С.Қ. Су шаруашылық 

есептеулері: оқу құралы 

/С.Қ.Дәулетқалиев М.Ғ. Баженов, С.Қ. 

Әлімқұлов.-Алматы: Қазақ университетi, 

2009. 

6. Баяндинова С.М. Техногенді экология: 

оқу құралы. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2012.  

7. Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. 

Ландшафттар және табиғи-техногендік 

кешендер : оқулық.- Алматы, 2013 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Regulation of water resources 

Responsible for the module Beisembaeva RS, Aitkozhina SK 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 6/10 

Form of education full-time 

Semester 7 

Number of students By the set of  2018 



Prerequisites of the module General earth science, General hydrology and 

hydrometry 

Module Contents Management basics of water resources, 

Government regulation of water resources 

Learning outcomes To know the conditions of water relations, their 

legal basis; regularities of natural water 

distribution, international conditions of water 

consumption. 

To be able to analyze the conditions of water 

use, to solve the problems of water safety, to 

make water use projects; 

Have the skills of calculation and graphic, 

cartographic and design work. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Сарсенбаев М.Х., Жанабаева Ж.А. Су 

ресурстары : мәселелері, бағалау және 

басқару : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. 

2. Жатканбаев, Е. Б. Государственное 

регулирование экономики [Текст]  : 

учебник / Е. Б. Жатканбаев ; Ассоц. 

вузов РК. - Алматы : Экономика , 2013. 

3. Водный кодекс Республики Казахстан 

[Текст] . - Алматы : ЮРИСТ, 2010. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Monitoring of surface water 

Responsible for the module Kushnikova L.B. 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General hydrology and hydrometry 

Module Contents Monitoring of surface water, Modelling of 

hydrological processes, Flow regulation 

Learning outcomes To know the nature of man-made impacts on 

the environment and its quality according to the 

results of monitoring; the main types of flow 

regulation taking into account the hydrological 

conditions of the territory; to use Snips, 

topographic plans and maps, nomograms, 

manuals UGMS; to perform tabular balance 



and graphical methods of calculation of flow 

regulation; to conduct a technical and 

economic comparison of design results. 

To be able to conduct a comprehensive 

environmental assessment of territories, to use 

normative literature, to apply assessment 

methods. 

To possess skills of work with geoinformation 

systems (GIS), modern methods of data 

collection and processing, theoretical bases of 

numerical methods for solving the equation of 

hydrothermodynamics and equations of 

transport and turbulent diffusion in the 

hydrosphere; methods of calculations for the 

regulation of local flow ponds and reservoirs. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Әбішева Т. О. Экологиялық мониторинг 

: [оқу құралы] / Т.О.Әбішева. - Алматы : 

ЖК "Отан", 2018. 

2. Научные основы нормирования 

экологического стока рек Казахстана 

[Текст] : моногр. / М. Ж. Бурлибаев, Б. В. 

Фащевский, К. Опп  (и др.) ; под ред. М. 

Ж. Бурлибаева. - Алматы : Қағанат, 2014. 

3. Чигринец А. Г. Основы гидрогеологии: 

учеб. пособие  /А.Г.Чигринец; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2016. 

4. Гидрометрия: оқулық /Т.Ы. Нарбаев 

[және т. б.]. - Алматы : [Дәуір], 2014. 

5. Жүсіпбеков Д.Қ., Махмудова Л.К. 

Гидрография: оқу құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2012 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Basics of meteorology and climatology 

Responsible for the module Egorina AV, Chursin AS 

Module Type Optional modules for the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 9/15 

Form of education full-time 

Semester 5,6 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module General earth science 

Module Contents General meteorology, Basics of Climatology, 



Hydrogeochemistry supergene zone 

Learning outcomes To know the most important concepts and 

definitions of climatology and meteorology; the 

main research methods used in climatology and 

meteorology, meteorological observations – 

measurements and qualitative assessment of 

meteorological elements and phenomena; 

estimates and forecasts of development and 

climate change; climate-forming processes; the 

main properties of the climate system; 

classification of climates; factors, processes 

and stages of formation of the chemical 

composition of natural waters and justification 

of their geochemical types. 

To be able to work with the modern equipment 

necessary for automation of supervision; to 

introduce the received theoretical knowledge in 

the sphere of professional activity; to carry out 

processing of climatological series of 

supervision; to make climatic descriptions; to 

work with the database of hydrogeochemical 

information; to estimate mobility of chemical 

elements in a zone of hypergenesis. 

To know the skills of correct interpretation of 

meteorological phenomena in a particular 

point; preparation of the climatic characteristics 

of the point, weather forecasts; assessment of a 

brief SYNOPTIC situation of weather 

forecasting on it, using also local signs; skills 

of information collection and processing, 

computer programs; methods of obtaining and 

processing of hydrogeochemical information. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Кислов А.В. Климатология [Текст]: 

учебник для студ. учреждений высш. 

образования / А. В. Кислов. - 2-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2014. 

2. Жексенбаева А.К. Лабораторный 

практикум по метеорологии [Текст]: 

[учеб. пособие  / А.К. Жексенбаева; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ  

университетi, 2012. 

3. Тихонова И.О. Экологический 

мониторинг атмосферы [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / И.О.Тихонова,  В. В. 

Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 2-е изд., 



перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2014. 

4. Климат Усть-Каменогорска (эколого-

географический аспект) [Текст]: 

[моногр.] / под ред. А. В. Егориной ; 

Вост.-Каз. центр гидрометеорологии. - 

Усть-Каменогорск : [б. и.], 2009. 

5. Климат и гидрография Зыряновска и его 

окрестностей (эколого-географический 

аспект) [Текст]  : [моногр.] / А. В. 

Егорина [и др.] ; М-во образования и 

науки РК. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - 

Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 

2011. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Spiritual and moral 

Responsible for the module Kabdrahmanova F.K., Ryakova E.G. 

Module Type Optional modules, beyond qualification 

(МВВК) 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 5/9 

Form of education full-time 

Semester 3,4 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Philosophy, Bases of law 

Module Contents Religion studies, Bases of anticorruption 

culture 

Learning outcomes Know: the definition and structure of religion; 

the main functions of religion in modern 

society; the main historical types of religion; 

basic definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation regulating 

anti-corruption, basic approaches to the 

formation of anti-corruption culture in various 

social groups, and measures of responsibility 

for corruption offenses in various spheres. 

To be able to: analyze the influence of religion 

on modern social life; apply the obtained 

religious knowledge to solve specific life 

problems, including those arising in 

professional activities; apply the knowledge 

gained in the activities of public administration 

to form an anti-corruption culture of society in 

terms of legal and social anti-corruption and 

fight it as a social phenomenon.  

To have skills: to recognize corruption as an 

element of social and political life of society in 

the international and national context, to 

analyze the activities of public authorities, 

political and public organizations in the field of 



combating corruption and to participate in it, 

the skills of forming an anti-corruption culture 

in various social environments. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1. Аникин Д. А. История религии: конспект 

лекций / Д. А. Аникин.- М.: Юрайт, 2011 

2. Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. 

Пособие для вузов / Я. Ф. Трофимов, В. 

А. Иванова.- Караганды : Болашак-

Баспа, 2014.- 

3. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. 

для вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. 

Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. 

: Инфра-М, 2015. 

4. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. 

Дінтану негіздері : оқу құралы.-Алматы : 

Альманах, 2017. 

5. Бисенғали, Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст]  : 

учебно-методическое пособие / Л. 

Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2014. 

6. Противодействие коррупции : учеб. и 

практикум для бакалавриата / под общ. 

ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. 

: Юрайт, 2016. 

7. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : 

[оқу құралы]. - Алматы : Бастау, 2014. 

Update date 30.05.2018 

 

Module name and cipher Training, field, pre-diploma practices 

Responsible for the module Zhensikbayeva N.Zh., Chursin A.S., Kaleeva 

K.M. 

Module Type MODULES of PRACTICES (MP) 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week / 

Amount of credits 14/ 

Form of education full-time 

Semester 2,4,6,8 

Number of students By the set of  2018 

Prerequisites of the module Educational disciplines of the geographical 

block 

Module Contents Teaching practice, Field practice, Pre-diploma 

practice (МК ОК) 



Learning outcomes To know: the theoretical foundations of the 

studied geographical disciplines, the 

conceptual-categorial apparatus, methods of 

geographical studies, the content of analytical 

and prognostic work in geography, the content 

and structure of conducting scientific research 

works 

To be able to: plan and conduct scientific 

research, identify the object and subject of 

research, choose research methods, collect and 

process primary material 

Have the skills of collecting and processing 

geographic information, owning computer 

technologies for presenting material in the form 

of electronic graphics and maps 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits - observance of prerequisites - the 

implementation of a working training program 

(syllabus) - obtaining a top-ranking rating (7,15 

weeks) and passing the final control 

(examination) 

Duration of the module Academic year, 15/15 weeks 

Literature 1.Калиев Б. Ш. Географиядан оқу-далалық 

практикасы  : оқу-әдістемелік құралы / 

Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі. - Алматы : ЖК "Отан", 

2016.  

Update date 30.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГА КУРСОВ  по ECTS 

по специальности 5В060900 - «География»/5В060900 - «География»/5В060900 - 

«Geography» 
 

Информация 

об 

институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова, 30-ой Гв. Дивизии, 34. 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 

Аманжолова,  факультет естественных наук и технологий, кафедра 

экологии и географии 4 корпус, ауд.2 

Почтовый адрес: ул. Революционная, 2А, г. Усть-Каменогорск, Восточно-

Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070010. Тел/факс:  

8 (7232) 78-20-48.   

Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

Как к нам проехать 

№4 учебный корпус ВКГУ,  ул. Революционная 2А, г. Усть-Каменогорск 

 
Факультет естественных наук и технологий 

 

 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма) 

Академический календарь 

для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

10 августа-25 августа Зачисление студентов в университет 

 

25 августа- 29 августа  

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины  

30 августа  День Конституции Республики Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего сместра  

1 сентября-9 декабря  Осенний семестр  

8-14 октября  Рубежный контроль 1  

1 декабря  День Первого Президента Республики 

Казахстан  

http://www.vkgu.kz/ru


3-9 декабря  Рубежный контроль 2  

10 декабря – 30 декабря  Зимняя экзаменационная сессия  

16-17 декабря  День независимости Республики Казахстан  

1-2 января  Новый год  

7 января  Рождество  

2-13 января  Зимние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недели  Зимняя сессия  

2 недели  Зимние каникулы  

Весенний семестр 

14 января  Начало веенного семестра  

14 января – 26 мая  Весенний семестр  

 

14 января –8 июня 

Все виды (учебная, производственная, 

производственная педагогическая, 

профессиональная, преддипломная практики 

18 февраля – 2 марта  Презентация элективных курсов на 2019-2020 

учебный год  

25 февраля - 2 марта  Рубежный контроль 1  

4 - 24 марта  Регистрация на элективные дисциплины 2019-

2020 учебного года  

8 марта  Международный женский день  

21-23 марта  Наурыз мейрамы 

8 – 27 апреля Аттестационная неделя 

30 апреля – 30 июня  Государственный экзамен  

22-27 апреля  Рубежный контроль 2  

29 апреля – 18 мая Весенняя экзаменационная сессия 

1 мая  Праздник единства народов Казахстана  

7 мая  День Защитника Отечества в Казахстане  

9 мая  День Победы  

13 мая – 14 июня  Защит дипломной работы  

20 мая – 20 июля Летний семестр 

21 мая – 31 августа  Летние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недель  Весенняя сессия  

8 недель  Летние каникулы  

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., доктор PhD  Толеген Мухтар  Адильбекович 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор PhD  

Сералин Галымбек Адилбекович 

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., ассоциированный 

профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н., доцент Ровнякова Ирина 

Владимировна. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами –  к.п.н., Стеблецова Ирина 

Станиславовна. 

Декан факультета естественных наук и технологий – к.ф.-м..н.,  

Ерболатулы Досым  

Зав.кафедрой – к.т.н., доцент Идришева Жанат Кабылбековна. 



 

 

4. Общая характеристика вуза 

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и 

расширяя базу научных исследований профессорско-преподавательского 

состава кафедр. Выпускники университета востребованы и успешно 

конкурируют на рынке занятости, работают в различных отраслях 

экономики Казахстана и зарубежных стран. 

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета 

(факультет естественных наук и технологий; факультет экономики и 

права; факультет психологии, педагогики и культуры, факультет истории, 

филологии и международных отношений) и 19 кафедр. В университете 

трудятся более 400 высококвалифицированных преподавателей, из них - 

19 докторов наук и более 150 кандидатов наук и докторов PhD. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего образования 

в соответствии с государственной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. 

При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года,  получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 

года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года;  

- по 30 специальностям магистратуры; 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-

2005 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования. В настоящее время учебный процесс 

осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. Факультет естественных 

наук и технологий – это структурное подразделение ВКГУ 

им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым ведется 

подготовка на факультете: 5В011000 – «Физика»,  5В060500 – «Ядерная 

физика», 5В071000 – «Материаловедение и технология новых 

материалов», 5В010900 – «Математика», 5В060100 – «Математика», 

5В011100 – «Информатика», 5В060200 – «Информатика», 5В070300 – 

«Информационные системы», 5В012000 – «Профессиональное обучение», 

5В072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5В073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», 

5В011300 - «Биология», 5В060700 - «Биология», 5В011200 - «Химия», 

5В060600 - «Химия», 5В060900 - «География», 5В011600 - «География», 

5В060800 - «Экология». 

Кафедра экологии и географии является выпускающей по 

специальностям: бакалавриата 5В011600 - «География», 5В060900 - 

«География», 5В060800 - «Экология», 5В073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды»,  магистратура  - 

6M060900 – «География», 6М060800 - «Экология». 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе 

стоимость обучения) 



Бакалавриат: «География». 

Код Наименование специальностей 
Стоимость обучения 

в год (тенге) 

5В060900  География 342900 

Магистратура: 6М060900-География 

Докторантура: нет 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими 

государственными нормативно-правовыми документами (Типовые 

правила приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего образования. 

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 

января 2012 года № 111, с внесенными изменениями и дополнениями 

утвержденные постановлением Правительства  Республики Казахстан от 

14 июля 2016 года №405).  

Требования к подготовке поступающих на обучение по 

образовательной программе 5В060900-«География»: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование; 

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования. 

прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ или 

результатов утвержденных должным образом олимпиад. 

Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 2018-2019 уч.год 
 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся 

изучают отдельные дисциплины в других организациях образования, в 

том числе за рубежом. При этом руководитель организации образования 

определяет верхний предел количества кредитов для изучения в других 

организациях образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в 

организациях образования Республики Казахстан между организациями 

образования заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по 

дисциплине обучающийся представляет в деканат (отделение) своей 

организации образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) 

с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и 

количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, 

указываются название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, 

имя, отчество координатора программ академической мобильности 

факультета/департамента и вуза, а также персональная информация 

студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, 

контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации 

обучающихся для участия в программах мобильности, сведения об уровне 

квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и 

предшествующего обучения за границей, отметка о возможности 



получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической 

мобильности является основным документом, регулирующим процесс 

обучения студента по программе академической мобильности и 

заполняется на английском языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие 

обучающегося в программе академической мобильности соглашение 

подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, 

обучающимся и отправляющим вузом. 

Информация о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

- Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр естествознания  по специальности 5В060900-География 

Выпускники, успешно освоившие образовательные и магистерские 

программы, подготовлены к обучению в докторантуре PhD; 

 

- Уровней (ступеней) обучения 

Бакалавр  

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 

недель), периодов промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 

недель) и практик (учебная, производственная, преддипломная). Обучение 

в течение четырех лет. Запись на изучение дисциплин организуется офис-

регистратором. Организационно-методическая и консультативная работа 

проводится деканатом, кафедрой и эдвайзерами.  Итоговая оценка по 

дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового 

контроля (экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости 

составляет не менее 60% в итоговой оценке степени освоения студентом 

программы учебной дисциплины. Оценка итогового контроля составляет 

не менее 30% итоговой оценки знаний по данной учебной дисциплине. 

Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения 

освоенных кредитов установленным количеством кредитов по 

соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. 

При получении обучающимся по итоговому контролю (экзамену) оценки 

«неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не 

подсчитывается. Основным критерием завершенности образовательного 

процесса по подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 

240 кредитов теоретического обучения, практик, на подготовку, 

написание и защиту дипломной работы (проекта), на подготовку и сдачу 

государственного экзамена по специальности. Программа обучения 

включает в себя модули: общеобразовательный, общеобязательный, 

обязательный по специальности, по выбору, выходящий за рамки 

квалификации, практики. Обучающемуся, сдавшему экзамены и 

дифференцированные зачеты с оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-» и 

имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период обучения не 

ниже 3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и 

защитившему дипломную работу (проект) с оценками «А», «А-», 

выдается диплом с отличием в случае отсутствия повторных сдач 

экзаменов в течение всего периода обучения (без учета оценки по военной 

подготовке). Выпускнику присуждается академическая степень – 

бакалавр естествознания.  

- Требования по приему на программу 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми 

правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 



Для поступления на специальность 5В060900-«География» необходимо 

выбрать дисциплину профиля по школьному курсу «География».  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической 

мобильности учитывается разница в учебных планах, которая не должна 

превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

 

- Образовательные и профессиональные цели 

программы/возможность дальнейшего продолжения обучения  

- вооружить философскими, историческими, социально-политическими, 

правовыми, экономическими основами наук, умениями языкового 

общения, знаниями об охране жизнедеятельности, физического 

воспитания, информационными знаниями и их применения на практике; 

-  формировать научно-теоретические основы географической науки, 

новое мышление в отношении к природе, рассматривать актуальные 

аспекты проблемы современного развития общества, составлять 

объективную оценку состояния и оптимизации использования природных 

ресурсов и условий окружающей природной среды, их охраны и 

воспроизводства; 

- формировать умения и навыки организации и проведения естественно-

научных и проектно-изыскательских исследований, составления 

географических проектов  в области фундаментального и прикладного 

направления науки, изучения проблем физической, экономической 

географии, природопользования,  геоэкологии;  подготовки специалистов 

для формирования геоинформационных систем,  выработки 

стратегических решений по проблемам сохранения природной среды, 

разработки проектов и моделей рационального социально-

экономического развития страны 

Возможность дальнейшего продолжения обучения 

Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень подготовки 

и проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою 

научную подготовку в магистратуре по соответствующей специальности. 

Выпускники магистратуры, получившие ученую степень магистра 

географии, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие 

склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в докторантуре (PhD) по соответствующим специальностям. 

 

- Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в 

год) 

Структура программы набора 2018, 2017, 2016, 2015  годов 

(см.Приложение-1а) 

 

- Итоговые экзамены (если имеются) 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования.  

В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и 

Государственный экзамен по специальности.  

Государственный экзамен по специальности – 2 кр. 

Разработанный проект студентом публично защищается на 

заседании государственной аттестационной комиссии в конце 8-го 

семестра. 

 

- Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине  



1) Бейсембаева Р.С., к.г.н., профессор, читает курсы по дисциплинам 

«География населения с основами демографии», «Основы 

градостроительства»,  «Основы общественного производства». 

2) Егорина А.В., д.г.н., профессор кафедры экологии и географии, читает 

курс «Изменение климата и загрязнение окружающей среды», 

«Физическая география Казахстана». 

3) Айткожина С.К., магистр географии, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам 

«Ландшафтоведение и физико-географическое районирование», 

«Физическая география материков и океанов», «География ВКО». 

4) Жазнаева Ж.К., магистр экологии, преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы «Дендрология и цветоводство». 

5) Женсикбаева Н.Ж., доктор PhD, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы «Экономическая, социальная и 

политическая география мира», «Экономическая и социальная 

география Казахстана». 

6) Калеева К.М. , старший преподаватель кафедры экологии и географии, 

читает курсы «Картография», «Топография с основами геодезии». 

7) Чурсин А.С., к.г.н., доцент кафедры экологии и географии, читает курс 

«Информационные технологии в ландшафтном дизайне» 

8) Павленко А.В., магистр географии, читает курсы «Художественная 

графика и пространственное изображение»,    «Основы 

геоинформатики». 

9) Салыкбаева Г.М., старший преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «История садово-паркового 

искусства», «Топонимика», «Теория ландшафтного дизайна», 

«Эстетика и дизайн ландшафта». 

10) Токаева Ж.Т., старший преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курс «География мирового хозяйства». 

11) Цыганов А.П., к.б.н., доцент кафедры экологии и географии, читает 

курс «Лесоведение с основами лесопаркового хозяйства». 

12) Кайсарова А.С., магистр географии, преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы «Физическая география материков 

и океанов», «Физическая география Казахстана», «Теория 

ладшафтного дизайна». 

13) Оскембай А.А., к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана и 

социально-гуманитарных дисциплин, читает курс «Современная 

история Казахстана». 

14) Рамазанова А.С., к.ю.н., ст.преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса, читает курс по дисциплине  «Основы 

права». 

15) Ордабаева М.А., доктор PhD, ст.преподаватель кафедры экономики и 

управления, читает курс «Основы экономики и предпринимательства». 

16) Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н., доцент кафедры истории Казахстана и 

социально-гуманитарных дисциплин, читает курсы по дисциплинам 

«Философия». 

17) Сатбаева М.А., Тукушова А.Е., Шошак М., магистры, преподаватели 

кафедры компьютерного моделирования и информационных 

технологий, читают курс «Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке)». 

18) Кабдрахманова Ф.К., к.ф.н., ст.преподаватель кафедры истории 

Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин, читает курс по 



дисциплине «Модернизация общественного сознания». 

19) Маутбекова  А.Ж., читает курс по дисциплине  «Иностранный язык / 

английский». 

20) Нуралинова Г.М., магистр педагогических наук, читает курс по 

дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

21) Кувшинникова О.А., к.ф.н., ст.преподаватель кафедры казахской, 

русской филологии и журналистики, читает курс «Профессиональный 

русский язык». 

22) Полторжицкая Г.И., ст.преподаватель кафедры казахской, русской 

филологии и журналистики, читает курс «Профессиональный русский 

язык». 

23) Орсаева Р.А., к.ю.н., ст.преподаватель кафедры уголовного права, 

читает курс «Основы антикоррупционной культуры». 

24) Еркинкызы З., Кусманова Л.А., магистры юриспруденции, 

ст.преподаватели кафедры уголовного права, читают курс «Основы 

антикоррупционной культуры». 

25) Кругликова М.В., к.п.н., Колкутин А.М., к.п.н., Кругликов А.Н., 

Шкуркин Н.В. – преподаватели кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, ведут занятия по физической культуре. 

Дополнительн

ая 

информация 

для студентов 

- Размещение/проживание 

 Факультет естественных наук и технологий размещается в учебном 

корпусе № 7 по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 148. 

Деканат находится в аудитории №303 на 3 этаже, время работы - каждый 

день, кроме субботы и  воскресенья с 8.00 до 18.00.  

 Кафедра экологии и географии размещается в корпусе №4  по 

адресу:  

г.Усть-Каменогорск, ул.Революционная 2А, аудитория 2 на 1 этаже. 

Время работы кафедры - каждый день, кроме субботы и воскресенья с 

8.00 до 18.00. 

 Проживание. Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест, в 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

  Питание. Своевременное и качественное питание обеспечивается 

работой 8 столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 

390 посадочными местами. Нотариально заверенные копии с 

арендаторами столовых прилагаются. 

  Медицинские услуги. Медицинское обслуживание студентов 

университета осуществляется в медпункте (соответствует требованиям 

СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся 

медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о 

медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 

г.Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения 

прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

 Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур 

Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации 



«Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Ќыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 3 

Мультимедийный зал – 1 

Лаборатория УНИЦ экологии – 1 

Комплексная лаборатория Казгидромета (филиала кафедры) - 1 

Специализированные кабинеты – 3 

Спортивные залы – 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 

Приложение 1 

Структура программы набора 2018 года 1  курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК 

IYa -1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 

1,2 

ООД ОК 

OP  -1103 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 

1 

ООД ОК 

OE  -1108 

Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и предпринима- 

тельства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 

1 

ООД ОК Fil  -1104  Философия 

Философия 

Philosophy 

5 

2 

ООД ОК 

IKT -1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 

2 

ООД ОК PS -1106 Саясаттану-әлеуметтану 3 2 



Политология-социология 

Political science-sociology 

ООД ОК 

SIK -1107 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 

1 ГЭ 

БД ОК 

OZ -1212 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

General earth science 

5 

1 

БД ОК 

TOG -1213 

Топография геодезия негіздерімен 

Топография с основами геодезии 

Topography and principles of geodesy 

5 

1 

БД ОК 

VSEPG -1211 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияға кіріспе 

Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию 

Introduction to the economic, social and 

political geography 

5 

2 

 UP Учебная практика 1 2 

  Физическая культура 14 1-8 

Структура программы набора 2017 год  2 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД ОК 
PK(R)Ya  -

2212 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД ОК POIYa  -2213 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БД КВ Geo  -2210 

Геология 

Геология 

Geology 

5 3 

БД ОК Gm  -2201 

Геоморфология 

Геоморфология 

Geomorphology 

3 3 

БД КВ Kar  -2202 

Картография 

Картография 

Cartography 

5 3 

БД ОК FGK  -2209 

Қазақстанның физикалық географиясы 

Физическая география Казахстана 

Physical geography of Kazakhstan 

3 3 

БД КВ 

OAK  -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 

3 

ПД КВ 
GP  -2314  Топырақ географиясы 

География почв 
5 

3 



Geography of soil 

БД КВ 

Top  -2211 Топонимика 

Топонимика 

Toponymy 

5 

4 

БД ОК 

ESGK  -2210 Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік географиясы 

Экономическая и социальная география 

Казахстана 

Economic and social geography of 

Kazakhstan 

5 

4 

БД КВ 

Rel  -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

БД КВ 

IKiZOS -2209 Қоршаған ортаның ластануы мен 

климаттың ӛзгеруі 

Изменение климата и загрязнение 

окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of 

enviroment 

5 4 

БД КВ 

GNOD  -2213 Демография негізіндегі халықтар 

географиясы 

География населения с основами 

демографии 

Geography of population and principles of 

demography 

5 4 

БД КВ 

LFGR  -2215 Ландшафттану және физикалық-

географиялық аудандастыру 

Ландшафтоведение и физико-

географическое районирование 

Landscape science and physical-

geographical zoning 

5 4 

 

Структура программы набора 2016 года, 3 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД КВ GVKO -3203 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

Geography of the East Kazakhstan region 

7 5 

БД КВ OEG -3204 

Жалпы экономикалық география 

Общая экономическая география 

General economic geography 

5 5 

БД КВ GSNG -3205 

ТМД географиясы 

География СНГ 

The geography of the Commonwealth of 

Independent States 

7 5 

ПД ОК FGMO -3206 

Құрлықтар мен мұхиттардың 

физикалық географиясы 

Физическая география материков и 

3 5 



океанов 

Physical geography of continents and 

oceans 

ПД КВ OG -3307 

Геоинформатика негіздері  

Основы геоинформатики 

Bases of geoinformatics 

5 5 

ПД КВ Den -3312 

Дендрология және гүл ӛсіру 

Дендрология и цветоводство 

Dendrology and Floriculture 

5 5 

ПД ОК 

ESPGM  -

3307 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и 

политическая география мира 

Economic, social and political world 

geography 

5 6 

ПД КВ GMH  -3308 

Әлемдік шаруашылық географиясы 

География мирового хозяйства 

The geography of the world economy 

5 6 

ПД КВ ITLD -3305 

Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар 

Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне 

Information technologies in landscape 

design 

5 6 

ПД КВ LLH -3310 

Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану 

Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства 

Forestry with the basics of forest-park 

management 

5 6 

ПД КВ OOP -3306 

Қоғамдық ӛндірістің негіздері 

Основы общественного производства 

Bases of public production 

5 6 

ПД КВ ICPI -3311 

Бақ-саябақ ӛнерінің тарихы 

История садово-паркового искусства 

The history of garden art 

5 6 

 

 

 

Структура программы набора 2015 года, 4 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД КВ TLD -4205 

Ландшафттық дизайн теориясы 

Теория ландшафтного дизайна 

The theory of landscape design 

5 7 

БД КВ EDL -4206 

Ландшафт эстетикасы және дизайны 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

5 7 



ПД КВ LPP -4207 

Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и 

проектирование 

Landscape planning and design 

5 7 

БД КВ LA -4211 

Ландшафтық архитектура 

Ландшафтная архитектура 

Landscape architecture 

 

5 7 

БД КВ HGP -4212 

Кеңістікте негізгі бейнелеудің кӛркем 

сызбасы 

Художественная графика с основами 

пространственного изображения 

Artistic graphic and the basics of spatial 

images 

5 7 

БД КВ OG -4213 

Қала құрылысы негіздері 

Основы градостроительства 

Fundamentals of Urban Development 

 

5 7 

 

 

 

Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название Қазақ (орыс) тілі/Казахский (русский) язык/Kazakh 

(Russian) Language 

Код K(R)Ya -1102 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1,2 

Количество кредитов 10 

Ф.И.О. Кувшинникова О.А. 

Ученая степень и звание К.ф.н.,  

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной 

модернизации, предполагающей развитие на основе 

национального сознания и культурного кода качеств 

интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового уровня, 

передовых современных технологий, использование и 

трансферт которых способны обеспечить модернизацию 

страны и личностный карьерный рост будущих специалистов. 

Компетенции Студент должен уметь: понять на слух информацию, 

содержащуюся в монологическом высказывании; читать текст с 

установкой на общий охват его содержания; - определить тему 

текста; понять достаточно полно и точно основную 

информацию текста, а также некоторые детали, несущие 

важную смысловую нагрузку; письменный текст 

репродуктивно-продуктивного характера на предложенную 

тему в соответствии с коммуникативно заданной установкой и 



с опорой на вопросы; письменный текст репродуктивного 

характера на основе прочитанного текста в соответствии с 

коммуникативно заданной установкой; понимать высказывания 

собеседника, определять его коммуникативные намерения в 

пределах минимального набора речевых ситуаций; 

инициировать диалог, выражать коммуникативные намерения в 

минимальном наборе речевых ситуаций. 

Пререквизиты курса знание структуры языка, умение работать славарем 

Краткое содержание курса Содержание курса русского (казахского) языка обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Форма итогового контроля Экзамен 1,2  семестр 

Рекомендуемая литература 1. Абилхасимова Б. Б. Русский язык и специальность: 

географический профиль  : учеб. пособие по науч. стилю речи / 

Б. Б. Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. 

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное 

пособие по развитию навыков устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ 

университеті, 2015.- 

3. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

4. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. 

Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки текущий контроль (тестирование, знание номенклатуры), 

экзамен (письменное или компьютерное  тестирование) 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Шетел тілі/Иностранный язык/Foreign language 

Код IYa -1101 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1,2 

Количество кредитов 10 

Ф.И.О. Маутбекова  А.Ж. 

Ученая степень и звание преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

обеспечение практического овладения языком  

Компетенции Общекультурные компетенции: 

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 



- умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Профессиональные компетенции: 

- способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и  профессионально профилированные знания и 

навыки знания иностранного языка; 

- умение применять в профессиональной среде знание 

иностранного языка, вести переговоры,  умение в 

самообразовании широко использовать иностранную 

литературу. 

Пререквизиты курса технический перевод,  устный, двусторонний перевод, теория и 

практика перевода, деловой иностранный язык, 

художественный перевод 

Краткое содержание курса обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в 

программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми 

средствами предусматривается в процессе формирования 

речевых навыков и умений. 

Форма итогового контроля Экзамен 1,2  семестр 

Рекомендуемая литература 1. Kunanbayeva S.S., Karmysova M.K. and others. The concept of 

development of foreign language education of the Republic of 

Kazakhstan. Almaty, 2010. 

2. Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern foreign 

language education. Almaty, 2010. 

3. McMillan Dictionary of Contemporary English. - McMillan, 

2010. 

4.R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic 

Skills. Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. 

- 2009. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки текущий контроль (тестирование, знание номенклатуры), 

экзамен (письменное или компьютерное  тестирование) 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Құқық негіздері/Основы права/Bases of law 

Код OP -1103 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1  

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Рамазанова А.С., Сабитова А.А. 

Ученая степень и звание к.ю.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование правовой культуры, под которой понимается 

система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 

стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 



определенной общности (государственной, религиозной, 

этнической) и используемых для регулирования их 

деятельности 

Компетенции Компетенции: 

общекультурные: 
 – понимание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

совершенствования и развития общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);  

– понимание современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения 

достижениями естественных и общественных наук (ОК-2);  

– владение культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-

3); 

 – использование системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных 

областях профессиональной практики (ОК-4);  

– использование нормативных правовых документов в 

своей деятельности (ОК-14);  

общепрофессиональные: 
 – самообразование на протяжении всей 

профессиональной жизни (ПК-19). 

Пререквизиты курса История,  ЧОП 

Краткое содержание курса Истории и теории  возникновения и развития государства и 

права,  типы и формы государств,  формы государственного  

правления, устройства и политических режимов, системы  и 

источники права,  основы  отраслей права (конституционного, 

административного, гражданского, уголовного, семейного, 

трудового и международного права),  полномочия и функции 

правоохранительных органов РК,  основы гражданского и 

уголовного процессов 

Форма итогового контроля Экзамен 1  семестр 

Рекомендуемая литература 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 

2. Оспанов К. И. Основы права [Текст]: [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 

3. Ахметов Е. Б. Құқық негіздері: оқу құралы. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 

4. Оспанов Қ. И. Құқық негіздері: оқу құралы / Қ. И. Оспанов. 

- толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. 

5. Ӛміржанов Е.Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : 

"LEM" баспасы, 2015. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

 



Название Экономика және кәсіпкерліктің негіздері /Основы 

экономики и предпринимательства / The basics of Economics 

and entrepreneurship  

Код  OE  -1108 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1  

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Ордабаева М.А. 

Ученая степень и звание к.э.н.,    доктор PhD 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

изучить теоретические основы экономической науки, 

прикладные аспекты функционирования рыночной экономики, 

сформировать у студентов целостное представление о  системе  

и логике предпринимательской деятельности 

Компетенции Знать: теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики, принципы и методы осуществления пред-

принимательской деятельности, организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности, основы 

управления и организации бизнеса. 

Уметь: самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в экономике, используя различные методы, 

объяснять проблемы экономики, планировать деятельность 

предпринимателя. 

Иметь навыки: сбора и осмысления экономической 

информации, использования полученных знаний 

применительно к условиям экономической деятельности в 

Республике Казахстан, самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации практической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие компетенций  понимания, осмысления и 

практического освоения экономической действительности,  

компетенций в области предпринимательской культуры 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации, постановки 

предпринимательской цели и выбору путей еѐ достижения. 

Пререквизиты курса школьный курс по математике, географии, Современная 

история Казахстана 

Краткое содержание курса Дисциплина изучает экономические категории, экономические 

законы и механизмы хозяйствования, регулирующие 

отношения в производстве, распределении, обмене и 

потреблении, принципы и методы осуществления пред-

принимательской деятельности. Особое внимание уделяется 

практическим вопросам реализации предпринимательских 

идей, планирования деятельности предпринимателя, формам 

производственно-коммерческой деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 1  семестр 

Рекомендуемая литература 1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, 

схемы, тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика, 2015.- 

2. Ахметова Л. М. Основы экономики [Текст]: учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; 



М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. 

3. Ахметова Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. 

пособие / Л.М. Ахметова, Е.С.Ситникова, А.С. Тюлежанова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017 

4. Жолдасова Г. Экономика негіздері: оқу құралы.-3-бас., 

стер..- Астана: Фолиант, 2017. 

5. Мэнкью Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

6. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

7. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

8. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық теория: 

Оқулық/ Алматы, 2015.  

9. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

10. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник / Н.Ю. Круглова. 

- М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

11. Сергеев А.П. Основы бизнеса (для бакалавров) / А.П. 

Сергеев. - М.: КноРус, 2017. - 440 c. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Философия/Философия/ Philosophy 

Код  Fil -1104 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Сейтембетов Е.Ж. 

Ученая степень и звание к.ф.н., доцент 

 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование у студентов целостного представления о 

философии как особой форме познания мира, об основных ее 

разделах, проблемах и методах их изучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности 

Компетенции Компетенции: знание исторических типов философствования в 

контексте культуры;  

формирование основ философско-мировоззренческой и 

методологической культуры; 

умения ориентироваться в огромном множестве мнений и 

концепций, верований и ценностей. 

Пререквизиты курса Современная история Казахстана 

Краткое содержание курса Возникновение культуры мышления. Предмет и метод 

философии. Сознание, душа и язык. Бытие и существование. 



Онтология как учение о бытии. Познание как проблема 

философии. Определение сущности знания в различных 

философских концепциях. Образование, наука, техника и 

технологии. Сохранение и развитие уникальных национальных 

этических ценностей казахского народа как предпосылка и 

условие успеха модернизации общественного сознания. 

Понятие свободы в истории философии. Философия и 

искусство. Общество как философское понятие. Философия 

истории. Философия религии. «Мәңгілік ел» и «Рухани 

жаңғыру» – философия нового Казахстана 

Форма итогового контроля Экзамен 2  семестр 

Рекомендуемая литература 1. Назарбаев Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». 

http://www.akorda.kz. 

2. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 

2016. 

3. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. Т.1-Т.2. - Алматы: 2018 . 

4. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан 

Дерридаға дейін: [оқулық] / Д. Джонстон. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

5. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы: [оқулық] / 

Р.Хесс. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. 

6. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы: [оқулық] / Э. Кенни: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры. - Т.1. - [б. м.]. - 2018. 

7. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Орта ғасыр 

философиясы: [оқулық] / Э.Кенни: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - Т.2. - [б. м.]. - 2018. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Information and communication technologies (in English 

language) 

Код  IKT -1105 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Тукушова А.Е., Сатбаева М.А. 

Ученая степень и звание Магистр информатики, магистр педагогических наук 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование способности критически оценивать и 

анализировать процессы, методы поиска, хранения и обработки 

информации, способы сбора и передачи информации 



посредством цифровых технологий 

Компетенции знать: 

- назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, 

обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для 

решения конкретных задач; 

- методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных 

процессов; 

- архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов; 

уметь: 

- пользоваться информационными Интернет ресурсами, 

облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, 

обработки и распространения информации; 

- применять программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки 

и хранения данных; 

- анализировать и обосновывать выбор методов и средств 

защиты информации; 

Иметь навыки:  

- с помощью цифровых технологий разрабатывать 

инструменты анализа и управления данными для различных 

видов деятельности; 

- осуществлять проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Пререквизиты курса Школьный курс по информатике 

Краткое содержание курса Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты 

в области ИКТ. Введение в компьютерные системы. 

Архитектура компьютерных систем. Программного 

обеспечения. Операционные системы. Взаимодействие 

человека с компьютером. Системы баз данных. Анализ данных. 

Управление данными. Сети и телекоммуникации. 

Кибербезопасности. Интернет-технологии. Облачные и 

мобильные технологии. Мультимедийные технологии. Умные 

технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. 

Электронное правительство. Информационные технологии в 

профессиональной сфере. Промышленные ИКТ. Перспективы 

развития ИКТ.  

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Рекомендуемая литература 1. Трайнев В.А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании [Текст]  / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 

318 с. 15. 2011. 

2. Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / 

M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. 

- Almaty : Bastau. - 288 p. 2013. 

3. Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. 

A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 



2012. 

4. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии: [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 

5. Shynybekov D. Information and communication 

technologies : textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник / D. Shynybekov [и 

др.] ; International Information Technology University . - Almaty. 

- 586 с. 2017 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения Английский, русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Саясаттану-әлеуметтану/Политология-социология/Political 

science-sociology 

Код  PS -1106   

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Магзумов М.Т. 

Ученая степень и звание к.и.н., доцент 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование у будущего специалиста элементов научного 

социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные 

явления и процессы современной общественной жизни, помочь 

ориентироваться в политической действительности, выработать 

у них научный подход к оценке тех или иных социальных и 

политических событий и явлений, вооружить знаниями, 

необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры 

Компетенции Знать: теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-политических 

наук, школы и научные направления и результаты 

современных исследований в области социологии и 

политологии, политическую систему и ее институты; 

Уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

Иметь навыки: целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию проблем современного 

общества; межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на толерантности и уважении; методикой 



проведения социологических исследований; способностью к 

критическому восприятию информации («критическому 

мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие основных компетенций социальной 

подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур и готовности к активному и 

демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в 

себе принятие и понимание другого человека.  

Пререквизиты курса философия, современная история Казахстана 

Краткое содержание курса Объект и предмет социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы развития 

социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора 

социологической информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации и 

институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; 

политическое развитие и модернизация; политическая культура 

и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Форма итогового контроля Экзамен 2 семестр 

Рекомендуемая литература 1. Иманбаев М.,  Смағұлов Е., Саясаттану негіздері: 

оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

2. Мейірманов С.Т., Саясат теориясы және саясаттану пәнін 

оқыту әдістемесі: оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

3. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағанбетова З.Н., 

Саясаттану-Алматы:2009-176-б 

4. Кӛшербаев Д.Б., Саясаттағы имидж: оқу құрал - Алматы: 

Эверо 2017- 287 б 

5. Цыганкова П.А., Международные отношения и мировая 

политика.-Москва: Юрайт 2017-385 б. 

6. Куканова Е.В., Павленок П.Д., Политология и социология: 

учебник для вузов- Москва: Юрайт-2017.-285 с. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Қазақстанның қазіргі заман тарихы/Современная история 

Казахстана/The modern history of Kazakhstan 

Код  SIK -1107 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины ОК  

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 



Ф.И.О. Оскембай А.А.,  Аубакирова Ж.С. 

Ученая степень и звание к.и.н., доцент 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

дать объективные исторические знания об основных этапах 

истории современного Казахстана; направить внимание 

студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов 

Компетенции Должен знать основные периоды становления независимой 

казахстанской государственности; 

Должен уметь соотносить явления и события исторического 

прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического 

развития человеческого общества посредством критического 

анализа; предлагать возможные решения современных проблем 

на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации; определять практический 

потенциал межкультурного диалога и бережного отношения к 

духовному наследию; 

Должен овладеть приемами исторического описания и анализа 

причин и следствий событий современной истории Казахстана; 

навыками анализа особенностей и значения современной 

казахстанской модели развития; обоснования 

основополагающей роли исторического знания в 

формировании казахстанской идентичности и патриотизма; 

формирования собственной гражданской позиции на 

приоритетах взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного общества. 

Компетенции: исследовательские (разработка учебно-

исследовательских проектов); информационно-

коммуникационные компетенции; личностные (социализация, 

самореализация личности, стремление к постоянному 

профессиональному росту) и межличностные компетенции в 

управлении человеческими ресурсами (способность работать в 

команде). 

Пререквизиты курса школьный курс истории Казахстана 

Краткое содержание курса Изучение Современной истории  Казахстана позволяет  

систематизировать исторические знания об основных 

событиях современной истории, формирующих научное 

мировоззрение и гражданскую позицию, создать научно-

обоснованную концепцию современной истории Отечества, 

наполнить реальным научно-историческим знанием 

содержание казахстанской модели развития в период 

ускоренной модернизации и выхода республики по 

направлению экономической и идейно-культурной 

самодостаточности, создать идеологическую и духовную 

основу для консолидации полиэтнического и 

поликонфессионального казахстанского общества, раскрыть 

научные принципы, определяющие уникальное и значимое 

место истории современного Казахстана в контексте 

всемирной истории. 

Форма итогового контроля ГЭ 1 семестр 

Рекомендуемая литература 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 

2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 



оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап /Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

– 264 с. 

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] 

/ А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция [монография] / 

К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 

2018. - 198 б. 

5. Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ ғ.соңы – ХҮІ 

ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. 

6. Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары. – 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен 

 

Название Жалпы жертану / Общее землеведение/ General earth science 

Код  OZ-1212 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК  

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Магистр географии 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование знаний о географической оболочке, как о целом 

сверхсложном образовании, о планетарной геосистеме, 

которые необходимы для оптимизации окружающей 

природной среды и управления географическими процессами 

на планетарном уровне. 

Компетенции Знание и понимание – знать и понимать учение о 

географической оболочке, вертикальное ярусное строение и 

горизонтальную дифференциацию географической оболочки, 

характеристику сфер-компонентов географической оболочки, 

общие закономерности развития географической оболочки, 

космические и общепланетарные факторы воздействия на 

географическую оболочку, ученых землеведов и их основные 

труды, краткую историю общего землеведения, определенный 

перечень географической  номенклатуры, основные термины и 

определения курса. 

Применение знаний и пониманий - использовать 

теоретических знаний при выполнении различных 

практических работ, построении профилей, схем. 

Вынесение (составление) суждений - рассуждать о 

правильности теорий происхождения Земли; об общих 

представлениях о Земле как планете Солнечной системы, 

географической оболочке как сфере существования человека. 

Коммуникативные навыки - использовать знания курса в 



практической жизни. 

Учебные навыки -  уметь работать с тематическими 

картами, составлять физико–географические характеристики, 

ориентироваться по настенной  карте «Физическая карта мира», 

правильно показывать на настенной карте географические 

объекты, комментировать их.  

Пререквизиты курса Топография с основами геодезии, геология 

Краткое содержание курса Географическая оболочка объект изучения общего 

землеведения. Земля во Вселенной. Основные компоненты 

географической оболочки. Зональность в географической 

оболочке. Распределение суши и моря. Основные черты 

строения земной поверхности (типы земной коры, 

землетрясения, вулканы). Атмосфера, ее состав и строение. 

Гидросфера. Озера и болота, их роль в географической 

оболочке Земли. Воды Мирового океана, свойства и динамика 

(течения). Ледники и многолетняя мерзлота, их географическое 

значение. Почвы. Факторы почвообразования. Характеристика 

основных типов почв, их распределение. Живое вещество, 

масса, распределение и значение. Распределение тепла, 

климатические зоны Земли. Зональность основных типов 

растительности (тундра, тайга, степи, пустыни и др.). Общие 

географические закономерности Земли. 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Рекомендуемая литература 1.Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2012.- 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Геодезия топография негіздерімен /Топография с основами 

геодезии/ Topography and principles of geodesy 

Код  TOG  -1213 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК  

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О. Калеева К.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Целью данной дисциплины является формирование 

представлений о планах и топографических картах,  их 

особенностях и топографических съѐмках. 

Компетенции Компетенции:  

Знание и понимание: формирование представлений о планах и 

топографических картах и их особенностях, о топографических 

съѐмках; ориентирование на местности. 

Применение знаний и пониманий: формирование понятий 

топографическая карта и еѐ использование; съѐмка местности; 



сущность топографической карты, элементы содержания и 

измерительные возможности топографических карт; Методы 

съѐмок местности. 

Вынесение (составление) суждений: в обеспечении 

профессиональной направленности подготовки студентов на 

основе изучения и пользования топографическими картами; 

изучение методов наземных топографических съѐмок;  

Коммуникативные навыки: привитию студентам навыков в 

использовании и применении топографических карт; 

производство съѐмок местности и ориентирование на ней;  

Учебные навыки: применение приобретѐнных знаний и 

взаимная связь курса топографии с другими дисциплинами при 

изучении географических дисциплин. Изготовление 

схематических планов местности, ориентирование на 

местности. 

Пререквизиты курса Общее землеведение 

Краткое содержание курса формирование знаний о поверхности суши в геометрическом 

отношении, о фигуре и размерах Земли, изучение методов 

создания координатных систем земной поверхности и 

проведения на ней различных измерений.  Изучение съемок 

местности, системы условных знаков топографических карт,  

правил графического представления элементов земной 

поверхности посредством выполнения съѐмок. Выполнение 

плановых, высотных и планово-высотных съемок оптическими 

и простейшими приборами. Составление плана глазомерной и 

буссольной съемок. Работа с топографическим и 

геодезическими приборами на местности. Камеральная 

обработка материалов измерений и их графическое 

оформление в виде топографической карты и плана местности.  

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Рекомендуемая литература 1. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. Михелева.- 12--е 

изд., стереотип.- М. : Академия, 2014. 

2. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия негіздерімен  : оқу 

құралы / Б. Ы. Жұмаділдә, Д. М. Жантілесова, Ж. Х. 

Жантілесова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Introduction to the economic, social and political geography 

Код  VSEPG  -1211 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК  

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 (5) 



Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж., Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание доктор PhD, магистр географии, ст.преподаватели 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование у студентов экономико-географического 

мышления, знаний о содержании и структуре экономической и 

социальной географии, основных этапах развития, 

теоретических основ науки, связях с физической географией и 

другими географическими науками, знаний о 

пространственных различиях в хозяйстве отдельных стран и 

регионов на земном шаре. 

Компетенции Компетенции:  

Знание и понимание  теоретических положений, основных 

законов и закономерностей в экономической географии. 

Применение теоретических фундаментальных знаний, 

владение географическими методами, умение проводить поиск 

экономико-географической информации.   

Вынесение (составление) суждений  о потребностях 

современного общества в экономико-географических знаниях 

для решения социальных и экономических проблем. 

Коммуникативные навыки – уметь выделить социальный 

заказ для проведения определенных экономико-географических 

исследований. 

Учебные навыки -  уметь анализировать информацию, иметь 

высокую техническую подготовку, свободно владеть 

различными компьютерными программами для проведения 

географических исследований, обработки данных и 

представления материала. 

Пререквизиты курса Философия, общее землеведение, геология 

Краткое содержание курса Изучение содержания и структуры экономической и 

социальной географии, особенностей развития науки, основных 

категорий, теорий; потенциала территории, размещения 

производительных сил, структуры экономики хозяйственного 

комплекса и территориальной организации хозяйства. 

Изучение связи теоретических исследований с практическими, 

хозяйственными и социальными задачами общества. 

Формирование умений и навыков анализировать экономико-

географическую  информацию, проводить экономико-

географические исследования, применять теоретические знания 

и понимание связей природных и общественно-экономических 

явлений в условиях формирования рыночной экономики  

Форма итогового контроля Экзамен 2 семестр 

Рекомендуемая литература 1. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран: учебник для вузов /Ю.Н.Гладкий, 

В.Д.Сухоруков.- 2-е изд.- М.: Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: 

учеб. пособие /Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М. Г. Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы: 2 бӛлім: оқу құралы /В.П. 

Максаковский, Ш.М.Надыров, Ә.Т.Мылқайдаров. - Алматы : 

Қазақ университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

Методы преподавания лекции с применением мультимедийных презентаций,  

электронные учебные ресурсы,  работа с картами, составление 



экономико-географических характеристик 

Методы/формы оценки текущий контроль (тестирование, знание номенклатуры), 

экзамен (письменное или компьютерное  тестирование) 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Физическая культура  /Дене шынықтыру  /Physical 

education 

Код  ДП 

Тип ДМ 

Уровень курса/ дисциплины ОК  

Год обучения 2018-2019 (с 1-го по 4 год) 

Семестр обучения 1-8 семестр 

Количество кредитов 14 

Ф.И.О. Кругликова М.В. 

Ученая степень и звание к.п.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование социально-личностных компетенций студентов, 

обеспечивающих целевое использование средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Физическое воспитание студентов решает следующие задачи: 

- формирование позитивного отношения, интереса и 

потребности в занятиях физической культуры и спортом; 

-   повышение уровня физического здоровья студента; 

-  подготовка и участие в массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам 

спорта. 

Компетенции Компетенции: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

критерии оценки состояния здоровья; общие закономерности 

влияния физических нагрузок на организм человека в целом, 

отдельные органы и системы органов; механизмы адаптации 

организма к физическим нагрузкам, компенсаторные и 

приспособительные реакции организма; основные средства 

физической реабилитации, основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с учетом показаний и 

противопоказаний, соответствующих имеющемуся 

заболеванию; основы организации соревнований по массовым 

видам спорта и их судейства. 

Должен уметь: применять здоровьесберегающие 

технологии в личной жизни; использовать средства 

физического воспитания для профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья; применять методические подходы к 

освоению физических упражнений, оценить уровень 

физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, физического здоровья; выполнить комплекс 

физических упражнений профессионально-прикладной 

направленности с учетом показаний и противопоказаний к 

применению физических упражнений. 

Иметь навыки: основ здорового образа жизни, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие 



и физическое самосовершенствование; регулирования 

физической  нагрузки.  

 

Пререквизиты курса Физическая культура школьный курс 

Краткое содержание курса  Курс «Физическая культура» в вузе является неотъемлемой 

частью национальной программы по формированию общей и 

профессиональной культуры личности современного 

специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. 

В содержание курса входят теоретический и практический 

разделы. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

Рекомендуемая литература 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.: Академия, 2012. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.:КноРус, 2015. 

3. Гончарук С.В. Активный образ жизни и здоровье студента. 

Белгород: Политерра, 2014. 

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. – М.: 

Вако, 2012. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки дифференцированный зачет 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Сдача контрольных нормативов для студентов основной и 

специальной медицинской групп, контрольных работ для 

студентов освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья / дифференцированный зачет. 

 

Название Учебная практика 

Код  UP 

Тип МП 

Уровень курса/ дисциплины бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 (1-й год) 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 1 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж., Калеева К.М., Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватели 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Ознакомление студентов с методами полевых географических 

исследований 

Компетенции знание теоретических положений физической и экономической 

географии, топографии, умение собирать и обрабатывать 

сведения о географических объектах, владение навыками 

анализа статистических данных, представления в графическом 

и картографическом виде, составления картосхем, планов 

местности. 

Пререквизиты курса общее землеведение, топография с основами геодезии, 

введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Изучение природных и экономико-географических объектов 

территории, методов географических исследований. 

Планирование полевых маршрутов, проведение съемки 



территории, обозначение основных объектов, составление 

плана местности в масштабе. Полевой этап для экономико-

географических исследований требует организации экскурсии, 

сбора данных из достоверных литературных, статистических 

источников, беседы со специалистами. Ведение дневника 

практики. Сбор и обработка данных, составление описания, 

сравнения, анализа. Графическая обработка статистических и 

полевых данных. Составление отчетной документации. 

Практика проводится в 3 этапа – подготовительный, полевой и 

камеральный этап. Каждый этап имеет свои цели, задачи и 

обязательные результаты. Отчеты обязательно хранятся на 

кафедре в течение 5 лет. 

Форма итогового контроля Дифференциальный зачет 

Рекомендуемая литература  1. Калиев Б.Ш. Географиядан оқу-далалық практикасы: оқу-

әдістемелік құралы / Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі. - Алматы: ЖК "Отан", 2016. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки зачет 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Подтверждение теоретических знаний на практике, сбор и 

обработка материалов, составление отчета. Необходимо 

строгое соблюдение правил техники безопасности на практике. 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название Кәсіптік орыс тілі /Профессиональный русский язык 

/Professional Russian Language  

Код  PK(R)Ya  -2212 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 2-й год 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 

Ф.И.О. Кувшинникова О.А., Полторжицкая Г.И. 

Ученая степень и звание к.ф.н.,   ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

введение в предметную область специальности «География» на 

профессиональном русском языке 

Компетенции Студент должен знать: профессиональную терминологию 

по географии на русском языке; лексический и грамматический 

минимум языка специальности; особенности речевого этикета; 

особенности построения публичной речи. 

Должен уметь: изучать и анализировать учебную, научную 

литературу по географии на русском языке (монологическое 

высказывание профессионального содержания); переводить 

тесты профессионального содержания с казахского на русский 

и с русского на казахский языки; уметь свободно и 

профессионально выражать мысли и суждения в письменной 

форме на русском языке; составлять тексты на специальные 

темы. 

Должен владеть: устной и письменной речью на русском 



языке. 

Пререквизиты курса Русский язык 

Краткое содержание курса Современная ситуация профессионального общения диктует 

определенные требования, для выполнения которых 

необходимым является не только правильное оформление 

единиц языка профессиональной коммуникации, 

эквивалентность их значений, но и соответствие необходимым 

международным стандартам 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

2. Абилхасимова Б.Б. Русский язык и специальность: 

географический профиль: учеб. пособие по науч. стилю речи 

/ Б.Б.Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2014. 

3. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное 

пособие по развитию навыков устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : 

Қазақ университеті, 2015 

4. Жанилова Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс 

русского языка: Учебник, Алматы, 2015. 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов, Ростов н/Дону: Феникс, 2017. – 539 с. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнение всех заданий по курсу 

 

Название Кәсіби-бағытталған шет тілі /Профессионально-

ориентированный иностранный язык /Professionally-

oriented foreign language  

Код  POIYa  -2213 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Нуралинова Г.М. 

Ученая степень и звание магистр педагогических наук 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

подготовка специалистов, владеющих иностранным языком как 

средством установления личных, научных и культурных 

контактов с носителями языка и, главным образом,  как 

инструментом налаживания профессионального общения для 

эффективного обмена опытом в будущей практической 

производственной деятельности 

Компетенции - Владеть культурой мышления, знать его общие законы, 

уметь в письменной и устной речи на английском языке 

правильно (логически);-быть способным к письменной и 

устной коммуникации на государственном языке , уметь 



работать с информацией из различных источников, в том числе 

аутентичных; -уметь практически анализировать логики 

различного рода рассуждений, владеть навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики на 

английском языке ;уметь порождать и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого.  

 -быть объективным и толерантным к традициям, культуре 

других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения;  

-используя полученные знания по профессиональному 

казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в 

различных ситуациях. 

Пререквизиты курса Английский язык 

Краткое содержание курса Содержание курса обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Знание английского языка используется во всех 

профилирующих дисциплинах данной специальности, т.к. 

вузовский курс английского языка носит профессионально-

ориентированный характер. Это дает возможность 

использовать его в любой области профессиональной 

деятельности – научной и информационной. 

English language and its place in the world. The Germanic 

influence. The French influence. Modern English. Geography and 

nature, state organizations, traditions and     holidays of the UK. 

Geography, nature, state organizations, traditions and holidays of 

the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, 

traditions and holidays. Australia, New-Zealand, their geography 

and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers 

and magazines. Television and radio stations. Computers. Travel 

and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by 

plane. Travelling by boat. Travel tips. Tourism and service. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Мунатаева Э.М. Учебное пособие для историков и 

географов [Текст]: курс английского языка /Э.М. Мунатаева, 

Г. А. Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 2014. 

2. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : 

the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York : 

Springer, 2014. 

3. Wood, Andrew. Economic Geography [Текст]:  Places, 

networks and flows / A.Wood, S. Roberts. - London : Routledge, 

[2011]. 

4. Key Concepts in Development Geography [Текст]  / R. Potter 

[et al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения английский 



Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнение всех заданий по курсу 

 

Название Геология/Геология/Geology 

Код  Geo  -2210 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

состоит в познании основ наук геологического цикла – 

минералогии, петрографии, динамической геологии, 

закономерностей распределения в недрах Земли полезных 

ископаемых, а также истории Земли, земной коры и развития 

органического мира. 

Компетенции А – (знание и понимание)  – строение и состав Земли и 

земной коры; вещественный (химический, минеральный и 

петрографический) состав земной коры; основные структурные 

элементы; основные результаты важнейших эндогенных и 

экзогенных геологических процессов; формы залегания горных 

пород в земной коре, типы тектонических нарушений. 

В – (применение знаний и пониманий) –  определить по 

диагностическим признакам важнейшие породообразующие и 

наиболее распространенные минералы, а также наиболее 

распространенные горные породы, установить их генетическую 

принадлежность, оценивать влияние различных геологических 

процессов на изменение свойств горных пород. 

С – (вынесение (составление) суждений –  умение 

осуществлять поиск информации, проводить 

исследовательскую работу. 

D – (коммуникативные навыки) –  уметь определять 

последствия ряда геологических процессов природного и  

техногенного характера. 

E – (учебные навыки) – применять знания на практике, 

использовать в различных курсах географических дисциплин. 

Пререквизиты курса топография с основами геодезии,  общее землеведение 

Краткое содержание курса Введение. Предмет, задачи и методы исследования в геологии. 

Значение геологии в антропогенной деятельности. Общие 

сведения о Земле. Вещественный состав земной коры. 

Минеральный состав земной коры. Минералы как природные 

химические соединения и геологические образования. 

Химический состав минералов и причины его изменения. 

Петрографический состав земной коры. Геохронология. 

Геодинамические процессы. Эндогенные геологические 

процессы. Тектонические процессы. Землетрясение как особый 

вид современных тектонических движений земной 

коры.Магматизм. Магматические горные породы. Вулканизм. 

Метаморфизм.  Экзогенные геологические процессы. 

Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность 



вод. Основные структурные элементы земной коры. 

Механизмы движения и деформации земной коры. Основные 

этапы развития структуры земной коры.  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Короновский Н.В. Геология: учеб. для вузов /Н.В. 

Короновский, Н.А.Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и методических указаний 

к самостоятельному изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая деятельность 

и ее последствия: избр. лекции /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : оқу құралы.-

Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : 

Дәуір, 2011. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Геоморфология/Геоморфология/Geomorphology  

Код  Gm  -2201 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

изучение рельефа земной поверхности, познание законов его 

развития и использование выявленных закономерностей, 

данных о рельефе для решения различных практических 

вопросов 

Компетенции A знание и понимание – знать классификации форм рельефа, 

строение и развитие рельефа Земли, морфологические и 

генетические особенности форм рельефа, связь рельефа с 

другими компонентами ландшафта, современные 

геоморфологические процессы, изображение типов и форм 

рельефа на геоморфологических картах. 

B применение знаний и пониманий -  использовать 

теоретические знания при выполнении различных 

практических работ, построении профилей, схем, для решения 

прикладных задач; при прохождении полевой практики. 

C вынесение (составление) суждений -  развитие общей 

информационной культуры, исследовательских умений, 



способности к анализу сушествующих данных. 

D коммуникативные навыки -  умение доказывать свою точку 

зрения, находить компромисс в решение задач, умение найти 

рациональное решение при данных природных  условиях. 

E учебные навыки -  определять морфометрические и 

морфогенетические данные форм рельефа на основе анализа 

топографических карт, составлять характеристики рельефа на 

основе анализа карт, читать геоморфологические карты, 

картировать типы и формы рельефа, определять его генезис. 

Пререквизиты курса общее землеведение,  геология 

Краткое содержание курса История возникновения и развития геоморфологической науки, 

общие сведения о рельефе, о формах и элементах форм 

рельефа. Факторы рельефообразования: современные движения 

земной коры, магматизм, землетрясения, вулканизм, склоновые 

процессы, экзогенные процессы, выветривание, карстовые 

процессы, нивальные и гляциальные процессы, береговые 

процессы. Морфологическая классификация рельефа, 

восходящий и нисходящий типы рельефа, структурность 

рельефа и планетарные формы рельефа, мегарельеф материков, 

мегарельеф геосинклинальных областей (переходных зон), 

мегарельеф ложа океана и срединно-океанических хребтов 

(СОХ).  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Құсайынов С.А. Жалпы геоморфология: оқулық. - ӛңд., 

толық. 3-бас. - Алматы : Дәуір, 2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника: оқу құралы /С. А. Құсайынов, 

Д.М.Боранқұлова, Р.Т.Бексейітова. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының геоморфологиясы  : оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология : сб. / отв. Ред. В. М. Котляков.- 

М. : Кодекс, 2015. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Картография/Картография/Cartography 

Код  Kar  -2202 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Калеева К.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование картографического мировоззрения будущих 

специалистов, получение сведений и знаний о способах 

отражения окружающего мира 



Компетенции Применение знаний и пониманий: формирование 

картографических понятий, являющихся основой при изучении 

образно-знаковых картографических изображений. Применять 

способы отражения окружающего мира, проводить 

проектирование и моделирование. 

Вынесение (составление) суждений: в обеспечении 

профессиональной направленности подготовки студентов на 

основе системного изучения средств и методов современного 

картографического производства по созданию и 

использованию географических карт, сведений о 

картографическом методе исследования, современное 

состояние и перспективы развития картографии. 

Коммуникативные навыки: в использовании 

картографического материала, как средство познания мира; в 

получении из картографических материалов информации, 

необходимой для решения поставленных задач; 

Учебные навыки: применение приобретѐнных знаний и 

взаимная связь курса картографии с другими дисциплинами 

при изучении географических дисциплин. 

Пререквизиты курса топография с основами геодезии, общее землеведение 

Краткое содержание курса Курс формирует картографическое мировоззрение будущих 

специалистов и значение картографии для профессионального 

образования учителя географии и сообщает им знания о 

способах отражения окружающего мира, пространственном 

анализе и моделировании, дает основные работы с 

географическими картами, атласами и другими 

картографическими произведениями, знакомит с 

перспективами развития картографической науки и 

производства. Рассмотрены темы касающиеся сущности карт, 

их математической основы, способов картографического 

изображения, генерализации, классификации карт и атласов. 

Особое место отведено картографическому методу 

исследования, так как он является «сквозным» в географии, а 

карта является одним из основных средств познания мира. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері: оқу құралы.- 

Қарағанды : Ақнұр, 2012. 

2. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау: табиғат 

карталары: оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

3. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография 

негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012. 

5. Куприна Л.Е. Туристская картография: учеб. пособие. - М.: 

Флинта, 2010. – 280 с. 

Методы преподавания проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) 

занятий с использованием ИКТ и графических средств 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 



 

Название Қазақстанның физикалық географиясы/Физическая 

география Казахстана/Physical geography of Kazakhstan 

Код  FGK  -2209 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 2-й год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 3  кредита 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

ознакомление студентов с особенностями природы Казахстана 

и основными закономерностями еѐ формирования; историей 

изучения природы республики, особенностями компонентов 

природы территории, физико-географическими странами и 

областями, принципами физико-географического 

районирования; привить способность к самостоятельному 

поиску и получению знаний; привить у студентов любовь к 

природе родного края и бережному отношению к ней 

Компетенции A - знание и понимание – знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и геологического 

строения, орографии, рельефа, климата, вод, почвенно-

растительного покрова, животного мира, природные зоны 

территории Республики Казахстан; название и 

местонахождение основных географических объектов РК; 

основные термины и определения курса. 

B - применение знаний и пониманий - уметь давать 

полную физико-географическую характеристику территории, 

показывать на карте местонахождение всех географических 

объектов территории Казахстана. 

C - вынесение (составление) суждений – уметь 

анализировать различный статистический материал и давать 

прогноз сложившейся ситуации на конкретной территории.  

D - коммуникативные навыки - уметь применять знания и 

умения в повседневной практической жизни и производстве.  

E - учебные навыки -  иметь навыки  работы с 

контурными картами и картами атласа. 

Пререквизиты курса общее землеведение 

Краткое содержание курса История исследования природы  территории Казахстана. 

Основные этапы формирования территории Казахстана. Этапы 

орогенеза. Рельефообразующие факторы. Типы рельефа. 

Климат и климатообразующие факторы. Основные черты 

климата Казахстана. Климатическое районирование.  

Внутренние  воды Казахстана. Реки. Озера. Ледники. 

Подземные воды. Хозяйственное значение внутренних вод 

Казахстана и  их экологическое состояние. Почвы Казахстана. 

Охрана почв. Растительность Казахстана. Закономерности 

распространения растительности. Охрана эндемичных и 

лекарственных видов растений. Животный мир. Охрана 

животных. Физико-географическое районирование Казахстана. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Физическая география Казахстана: учеб. пособие / Е. Н. 



Вилесов, А. А. Науменко, Л. К. Веселова, Б. Ж. Аубекеров; 

под ред. А. А. Науменко.- Алматы: Казак университети, 

2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине «Физическая 

география Казахстана» : учеб. пособие к пркт. занятиям / Ж. 

М. Дюсупова, Д. С. Жилкишинова ; М-во образования и 

науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның физикалық географиясы  : 

оқу құралы.- Қарағанды : АқНұр, 2012. 

Методы преподавания проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) 

занятий с использованием ИКТ и графических средств 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной культуры/Bases of anticorruption 

culture 

Код  OAK  -2202 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 3  кредита 

Ф.И.О. Сабитова А.А., 

Ученая степень и звание з.ғ.к. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний, умений и навыков в области 

деятельности, осуществляемой субъектами противодействия 

коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы 

ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание 

нулевой терпимости к явлению  коррупции в студенческой 

среде. 

Компетенции Знать: основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, 

регулирующее противодействие коррупции, основные подходы 

к формированию антикоруупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в части 

правового и социального противодействия коррупции и борьбе 

с ней как с социальным явлением.  

Иметь навыки: умением распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом 

деятельности органов государственной власти, политических и 



общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками 

формирования антикоррупционной культуры в различных 

социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой, профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной,  самоменеджмента 

Пререквизиты курса Основы права, Современная история Казахстана 

Краткое содержание курса Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на 

изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как 

условий для формирования антикоррупционной культуры,  

правового противодействия развитию коррупции в Республике 

Казахстан; изучение реформ государственного управления, 

направленные на противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, особенности морально-

этической ответственности за коррупционные деяния в 

различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы коррупционного 

поведения.   

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции: учебно-методическое пособие /Л.Бисенғали, 

А.А.Базилова; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Казак 

университетi, 2014. - 110 с. 

2. Противодействие коррупции: учеб. и практикум для 

бакалавриата /под общ.ред. Е.В.Охотского.- 2-е изд., испр.- М.: 

Юрайт, 2016.- 367 

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігі : [оқу құралы]. - Алматы : Бастау, 2014. 

Методы преподавания словесные, наглядные, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания, рейтинг, 

экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Топырақ географиясы/География почв/Geography of soil 

Код  GP  -2314 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 3 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Магистр географии 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

Изучить  теоретические основы географии почв, сформировать 

знания об основных закономерностях почвообразовательного 



компетенции) процесса в различных природных условиях, об основных 

свойствах почв, направлениях почвообразовательных 

процессов, взаимосвязях почв с другими компонентами 

природной среды. 

Компетенции A знание и понимание - овладеть базовыми знаниями по 

географии почв, понимать  связи географии почв с различными 

науками. 

 B применение знаний и пониманий -  понимать учебный 

материал, уметь применять полученные знания на практике. 

 C вынесение (составление) суждений -  развитие общей 

информационной культуры, исследовательских умений, 

способности к анализу существующих данных. 

 D коммуникативные навыки -  уметь доказывать свою точку 

зрения, находить компромисс в решение задач, уметь найти 

рациональное решение при различных хозяйственно-

экономических условиях. 

 E учебные навыки - владеть  методикой описания 

геологических процессов по почвенному покрову, картам, 

почвенным профилям; умение работать с различными 

источниками информации. 

Пререквизиты курса Общее землеведение, геология 

Краткое содержание курса Развитие почвоведения и почвенно-географических 

исследований в историческом плане. Основные 

закономерности почвообразовательного процесса, выраженные 

савокупностью явлении превращения и передвижения веществ 

и энергии в почвенной толще, в различных природных 

условиях для установления прогнозов развития почв. Факторы 

почвообразования: климат, растительность, почвообразующие 

породы. 

Форма итогового контроля Экзамен в 3 семестре 

Рекомендуемая литература 1. Салихов Т.Қ. Топырақтану : оқулық : кӛп томдық /Т.Қ. 

Салихов. - Алматы: Эверо.-2-ші бӛлім : Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. 

2. Иванова Т.Г. География почв с основами почвоведения 

[Текст]: учеб. пособие для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. 

- М. : Юрайт, 2018. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, активные 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Топонимика/Топонимика/Toponymy 

Код  Top  -2211 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ученая степень и звание ст.преподаватель 



Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Всестороннее изучение географических названий, их 

происхождения, смысла и содержания. 

 

Компетенции A знание и понимание - знать историю топонимических 

исследований, теоретические положения, семантику, 

этимологию и этиологию географических названий, уметь 

применять теоретические знания на практике; знать 

содержание топонимических методов для проведения научных 

работ. 

B применение знаний и пониманий - уметь правильно 

применять знания о генезисе топонимов, их исторической, 

лингвистической и географической основе, уметь объяснять 

содержание топонимов населению. 

C вынесение (составление) суждений - привлекать внимание 

общественности к вопросам искажения  содержания, 

правописания и произношения топонимов,  уметь объяснять 

населению об излишествах и опасности увлечения ненаучного 

переименования географических объектов. 

D коммуникативные навыки - ориентироваться в содержании и 

истории топонимов, уметь защитить социально-значимые 

примеры географических названий, сохранить их этиологию и 

этимологию в научных целях. 

E учебные навыки - уметь проводить поиск необходимой 

экономико-географической информации, составлять анализ 

происхождения, содержания и развития топонимов, работать с 

топонимическими словарями-справочниками, уметь свободно 

ориентироваться по карте. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Изучение содержания  и значения топонимики для географии, 

истории, лингвистики,  изучение особенностей развития науки, 

основных понятий, закономерностей происхождения и 

эволюции географических названий,  семантики, этимологии и 

этиологии географических названий; определение связи 

исторических событий, условий изменения территории со 

спецификой  географических названий, применение 

теоретических знаний на практике. 

Форма итогового контроля Экзамен в 4 семестре 

Рекомендуемая литература 1.Каймулдинова К.Д. Топонимика : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл атаулары: оқулық 

/ Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 2017. 

3. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. справочник / М-

во связи и информации РК, Комитет информации и архивов. - 

Алматы : Аруна, 2010. 

4. Краткий энциклопедический словарь исторических 

топонимов Казахстана [Текст]  / М-во культуры и спорта РК, 

НИИИК ; [сост. И. В. Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 



обучения  специальности 

(ступени) 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы/Экономическая и социальная география 

Казахстана/Economic and social geography of Kazakhstan 

Код  ESGK  -2210 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж. 

Ученая степень и звание Доктор PhD 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний о взаимозависимых составляющих 

экономики, условиях их возникновения, развития и внедрения 

в единый  хозяйственный механизм;  формирование умений 

составлять географический анализ объектов, явлений и 

процессов на основе литературных, статистических и 

картографических источников.   

Компетенции A - знание и понимание – знать особенности развития 

экономики Казахстана и отдельных ее отраслей,  уметь 

анализировать современную ситуацию в экономической и 

социальной сферах  жизни в стране, выделять предпосылки и 

тенденции развития; 

B  - применение знаний и пониманий – уметь составлять анализ 

развития территории (страны, части страны), проводить поиск 

и обработку необходимой географической информации, 

владеть географическими методами для проведения научных 

работ;  

C - вынесение (составление) суждений – уметь представлять 

страну с общекультурных и патриотических позиций в 

образовательном процессе, показывать достижения страны на 

основе свободного владения знаний о природных ресурсах, 

хозяйстве, внешних экономических связях Казахстана, широко 

использовать краеведческий материал, формировать 

патриотические гражданские позиции студентов; 

D - коммуникативные навыки - свободно ориентироваться в 

потребностях современного Казахстана в экономико-

географических знаниях; 

E  - учебные навыки -  уметь обрабатывать статистический и 

графический материал, составлять электронные карты.  

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию, физическая география Казахстана 

Краткое содержание курса Рассматриваются вопросы перехода экономики республики на 

рыночные отношения, достижения экономики в условиях 

суверенитета, перспективы развития экономики Казахстана, 

место отдельных отраслей в хозяйстве СНГ и мира.  

Особенности влияния природных условий на развитие и 

размещение хозяйства. Разнообразие природных ресурсов. 

Главные месторождения и бассейны полезных ископаемых. 

Рациональное природопользование.  Охрана природных 



ресурсов. Особенности демографических процессов, 

размещение и расселение населения, типы поселений, 

национальный и религиозный состав, межэтническое согласие, 

трудовые ресурсы. Изучается общая характеристика хозяйства 

Казахстана, особенности развития отраслей экономики, 

внешние экономические связи, экономико-географическое 

районирование,  экономические районы Казахстана. 

Форма итогового контроля Экзамен в 4 семестре 

Рекомендуемая литература 1. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная география 

Республики Казахстан : учебно-метод. пособие / К. Д. 

Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : Казак университет, 

2014. 

2. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу 

құралы / Ә. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы : Абай 

атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013.  

Методы преподавания лекции с применением мультимедийных презентаций,  

электронные учебные ресурсы,  работа с картами, составление 

экономико-географических характеристик 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

 

Название  Дінтану/Религиоведение/Religion studies 

Код  Rel  -2201 

Тип  БД 

Уровень курса/дисциплины КВ  

Год обучения 2-й год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 3 (5) 

Ф.И.О  Кабдрахманова Ф.К. 

Ученая степень и звание К.ф.н. 

Цели курса  Получение студентами общих представлений о религии, 

мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, 

формирование толерантности и веротерпимости. 

Пререквизиты курса Современная история Казахстана, философия 

Краткое содержание курса Предмет и структура религиоведения, религиозно-

теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции  Знать теоретические основы религиоведческой науки, 

основные религиозные картины мира, системы ценностей, 

этические нормы мировых религий и их значение для развития 

и совершенствования общества, в т. ч. в Казахстане;  принципы 

межконфессионального согласия в Казахстане;  теоретические 

основы краеведения, его научные принципы и различные 

направления, главные объекты и источники изучения родного 

края, современное краеведческое движение и его формы, а на 



его базе – всесторонние краеведческие характеристики 

Казахстана. 

Уметь: использовать религиоведческий подход к 

осмыслению конкретной ситуации в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; самостоятельно и 

коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает 

мировоззренческие компетенции. 

Рекомендуемая литература 1. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері: оқу 

құралы.-Алматы : Альманах, 2017. 

2. Дүйсенбаев А.Қ. Дінтану: дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев; 

ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. 

3.Трофимов Я.Ф. Религиоведене: учеб. Пособие для вузов / Я. 

Ф. Трофимов В.А. Иванова.- Караганды: Болашак-Баспа, 2014. 

4. Данильян  О.Г. Религиоведение: учеб. для вузов 

/Щ.Г.Данильян, В.М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Инфра-М, 2015. 

5. Религиоведение [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый, устный опрос, 

письменный опрос, защита реферата, тестирование, выполнение 

индивидуального задания 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment 

Код  IKZOS-2209 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Егорина А.В., Женсикбаева Н.Ж. 

Ученая степень и звание Профессор, д.г.н., доктор PhD 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать климат, как важнейший природный ресурс, 

перераспределение которого между государствами приводит к 

изменениям климата, следствием чего являются серьезные 

социально-экономические и политические последствия, 

определяющие благосостояние государств мира. 

Компетенции - Знать: теоретические и прикладные основы и закономерности 

функционирования климатических процессов Земли и его на 

социально-экономические и политические последствия для 



населения; 

- Уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в процессе изменения климата и загрязнения 

окружающей среды, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- Иметь навыки: целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию экологических, 

социально-экономических и иных проблем современного 

общества; поиска решений поставленных проблем и задач 

экологического плана; методикой проведения прикладных 

экологических исследований. 

Пререквизиты курса Общее землеведение 

Краткое содержание курса Климат, как природный ресурс. Особенности изменения 

климата и глобальные планетарные климатические процессы. 

Модели изменения климата и глобальные модели циркуляции 

атмосферы. Влияние изменений климата на состояние почв и 

качества водных ресурсов. Изменение климата и мировое 

сельское хозяйство. Изменение климата и энергетические 

системы Земли.  Особенности загрязнения окружающей среды. 

Международные конвенции по изменению климата.   

Форма итогового контроля Экзамен в 4 семестре 

Рекомендуемая литература 1. Рамсторф, Штефан. Глобальное изменение климата [Текст]  

: диагноз, прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, Х. Й. 

Шельнхубер. - М. : ОГИ, 2009. 

2. Эколого-географический аспект характеристик климата 

Усть-Каменогорска [Текст]  : моногр. / А. В. Егорина [и др.] 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. – 

3. Климат и гидрография Зыряновска и его окрестностей 

(эколого-географический аспект) [Текст]  : [моногр.] / А. В. 

Егорина [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Изд. 2-е, 

доп. и перераб. - Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 2011 

4. Доклад Всемирного Банка «На мели»: изменения климата, 

водные ресурсы и экономика» (анг. High and Dry: Climate 

Change, Water and the Economy, 2016 

5. Изменение климата и устойчивое управление водными 

ресурсами в Центральной Азии. Серия рабочих документов 

по Центральной и Западной Азии. Азиатский банк развития 

Май 2014 г. 

Методы преподавания словесные, практические, проектные, частично-поисковый и 

исследовательский методы 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Демография негізіндегі халықтар географиясы/География 

населения с основами демографии/Geography of population 

and principles of demography 

Код  GNOD  -2213 



Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание Профессор, к.г.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование системного представления о географии 

населения мира. 

 

Компетенции A знание и понимание – знать общие теоретические вопросы и 

особенности воспроизводства населения мира, проблемы 

трудовых ресурсов и особенности размещения населения. 

B применение знаний и пониманий - составлять 

географический анализ объектов, явлений и процессов на 

основе литературных, статистических и картографических 

источников. 

C вынесение (составление) суждений - уметь выделять 

социально-демографические особенности территорий, 

ориентировать студентов для реализации экономических и 

социальных программ развития, формировать патриотические 

гражданские позиции студентов. 

D коммуникативные навыки - использовать полученные знания 

на практике. 

E учебные навыки - иметь навыки работы с картами и 

статистическими источниками. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса По данной дисциплине предполагается изучение двух модулей, 

составляющая два блока курса «География с основами 

демографии и этнографии». В первом модуле изучается общие 

теоретические вопросы и особенности воспроизводства 

населения мира. Во втором модуле изучаются вопросы  

этносоциального характера, проблемы трудовых ресурсов и 

особенности размещения населения. 

Форма итогового контроля Экзамен в 4 семестре 

Рекомендуемая литература 1. Анохин А. А. География населения с основами демографии : 

учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. Анохин, Д. В. Житин. - 

М. : Юрайт, 2018.  

2. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- Алматы : 

Экономика, 2011.- 

3. Сергеева А. Тұрғындар географиясы : оқу құралы.-Астана : 

Фолиант, 2014.- 

4. Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование 

Казахстана [Текст]: моногр. /Ж.С.Аубакирова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017 

Методы преподавания проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) 

занятий с использованием ИКТ и других средств 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 



обучения  специальности 

(ступени) 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Ландшафттану және физикалық-географиялық 

аудандастыру/Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование/Landscape science and physical-geographical 

zoning 

Код  LFGR  -2215 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение студентами теоретических основ ландшафтоведения, 

как основной части физической географии;  формирование у 

студентов представлений о неразрывном единстве природных 

компонентов ландшафтной оболочки Земли, знаний о 

природных, природно-антропогенных геосистемах, 

образующих ее структуру. 

Компетенции А – знание и понимание основных закономерностей 

территориальной физико-географической  дифференциации 

географической оболочки; свойств природного ландшафта, его 

структуры (вертикальную и горизонтальную); естественные и 

антропогенные факторы, определяющие функционирование, 

динамику и развитие ландшафтов; классификацию природных 

и антропогенных ландшафтов; особенностей ландшафтной 

структуры территории Казахстана 

В – применение знаний и пониманий  - знать содержание 

ландшафтных карт, карт физико-географического и 

ландшафтно-экологического районирования; методику 

полевых ландшафтных исследований 

С – вынесение (составление) суждений  о теоретических 

положениях ландшафтоведения для правильного выявления, 

картирования и описания природно-территориальных 

комплексов 

D – (коммуникативные навыки) –  уметь применять 

полученные знания и умения в различных сферах деятельности 

E – (учебные навыки) – уметь применять знания при 

проведении полевых ландшафтных исследований, написании 

курсовых и дипломных  работ; владеть практическими 

навыками ландшафтного картографирования 

Пререквизиты курса общее землеведение, геология, геоморфология 

Краткое содержание курса Понятие о ландшафте  и ландшафтной структуре.Уровни 

ландшафтной дифференциации. Формирование различных 

уровней ландшафтов. Классы, типы, подтипы ландшафтов. 

Учение  о урочище и фации. Высотная поясность и 

горизонтальная зональность.  

Ландшафты Казахстана и их охрана. Физико - географическая 

дифференциация, природно-территориальный   комплекс 

(ПТК), региональные ПТК. Физико-географическое 



районирование Казахстана. 

Форма итогового контроля Экзамен в 4 семестре 

Рекомендуемая литература 1. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан: учеб. пособие / К.М.Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014.- 

2. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-экологиялық негізде 

бағалық аймақтаудың ерекшеліктері: оқу құралы /Е.С. 

Ахметов, Т.Е.Карбозов, Н.С.Мынжасаров. - Алматы: ЖК 

"Отан", 2014. 

Методы преподавания проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) 

занятий с использованием ИКТ и других средств 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третий год обучения, набор 2016 года) 

 

Название ШҚО географиясы/География ВКО/Geography of the East 

Kazakhstan region 

Код  GVKO -3203 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М., Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание ст.преподаватели 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Цель курса состоит в формировании знаний об особенностях 

природного комплекса Восточно-Казахстанской области, 

истории освоения территории,  о природно-ресурсном 

потенциале, населении,  территориальной организации  

производительных сил.  

Компетенции - знание и понимание – знать особенности природного 

комплекса, природно-ресурсный потенциал, население,  

территориальную организацию  производительных сил  ВКО;  

- применение знаний и пониманий – уметь составлять анализ 

развития территории, проводить поиск и обработку 

необходимой географической информации, владеть 

географическими методами для проведения научных работ;  

- вынесение (составление) суждений - уметь составлять 

характеристики природных и  хозяйственных комплексов ВКО,  

наблюдать за географическими процессами и явлениями, 

находить связи в системе природа-хозяйство и причины 

экологических проблем; широко использовать краеведческий 

материал, формировать патриотические гражданские позиции 

студентов; 

- коммуникативные навыки - свободно ориентироваться в 

потребностях региона в экономико-географических знаниях, 

привлекать внимание общественности к экологическим 



проблемам ВКО; 

 - учебные навыки -  закрепление  умений и навыков собирать и 

обобщать картографический, статистический материал, 

проводить физико- и экономико-географические исследования 

территории в сочетании с комплексной географической  

практикой. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Изучение  истории исследования территории, геологического 

строения, рельефа, климата, природных вод, почвенно-

растительного покрова, животного мира, природных зон 

территории области; ознакомление с природными 

территориальными комплексами различных рангов, 

взаимосвязи между ними, закономерности их формирования и 

распространения.  Изучение развития экономики ВКО, 

природных условий и ресурсов, населения и трудовых 

ресурсов, отраслевого состава хозяйства и их характеристик; 

экономических связей и интеграционных процессов.  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Егорина А. В. Физическая география Восточного Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. 

К. Зинченко; М-во образования и науки РК; Усть-

Каменогорский ф-л "Казахское географическое общество" ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан 

[Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск 

: КАСУ, 2013. 

3. Шығыс Қазақстан облысы: энциклопедия / ред. Б.Ӛ. Жақып. 

- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. 

Методы преподавания лекции с применением мультимедийных презентаций,  

электронные учебные ресурсы,  работа с картами 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Жалпы экономикалық география /Общая экономическая 

география/ General economic geography 

Код  OEG -3204 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание профессор, к.г.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

формирование у студентов экономико-географического 

мышления, знаний теоретических основ науки 



Компетенции Знание и понимание  теоретических положений, основных 

законов и закономерностей в экономической географии. 

Применение теоретических фундаментальных знаний, 

владение географическими методами, умение проводить поиск 

экономико-географической информации.   

Вынесение (составление) суждений  о потребностях 

современного общества в экономико-географических знаниях 

для решения социальных и экономических проблем. 

Коммуникативные навыки – уметь выделить социальный 

заказ для проведения определенных экономико-географических 

исследований. 

Учебные навыки -  уметь анализировать информацию, иметь 

высокую техническую подготовку, свободно владеть 

различными компьютерными программами для проведения 

географических исследований, обработки данных и 

представления материала. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Изучение основных категорий, теорий и принципов 

экономической географии, методов научных исследований; 

формирование умений и навыков анализировать экономико-

географическую  информацию, проводить экономико-

географические исследования 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: 

учеб. пособие /Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М.Г.Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011. 

2.Экономическая география [Текст]: учеб. и практикум для 

СПО / под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

3.Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы география : оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2018. 

Методы преподавания профессор, к.г.н. 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Название ТМД географиясы/География СНГ/The geography of the 

Commonwealth of Independent States 

Код  GSNG -3205 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 7 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание Профессор, к.г.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение особенностей природы СНГ и основных 

закономерностей еѐ формирования; историей изучения 

природы, особенностей компонентов природы территории, 

физико-географических стран и областей;  экономико-

географической характеристики государст СНГ.  



Компетенции А – знание и понимание истории исследования территории, 

особенностей тектонического и геологического строения, 

компонентов природного комплекса, основных положений 

экономико-географической характеристики государств 

В – применение знаний и пониманий   основ физико- и 

экономико-географической характеристики стран 

С – вынесение (составление) суждений о  развитии стран СНГ 

D – (коммуникативные навыки) –  уметь выделять  

географические проблемы, искать и предлагать пути 

оптимизации производства 

E – (учебные навыки) – уметь применять знания при анализе 

географической характеристике государств 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Дисциплина является основой изучения региональной 

географии, студенты получают  знания по истории 

исследования природы стран СНГ, природно-территориальных 

комплексов, экономико-географической характеристике 

государств, структуре производства, внешне экономических 

связей государств СНГ. Физико- и экономико-географическая 

характеристика государств СНГ. Физико- и экономико-

географическое районирование стран СНГ. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.  Оразымбетова К.Ш. ТМД елдерінің физикалық 

географиясы : оқу құралы / К. Ш. Оразымбетова. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2011. 

2. Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының экономикалық 

аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы: оқу 

құралы /Р.С.Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. 

Методы преподавания лекции с применением мультимедийных презентаций,  

электронные учебные ресурсы,  работа с картами 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 

географиясы/Физическая география материков и 

океанов/Physical geography of continents and oceans 

Код  FGMO -3206 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

Познание общепланетарных и региональных закономерностей 

формирования, функционирования, пространственной 



компетенции) дифференциации и хозяйственного использования геосистем 

высокого таксономического ранга.  

Компетенции - знание и понимание – знать  общие закономерности 

природы материков и океанов; взаимосвязи между материками 

и океанами; характеристику природных условий отдельных 

материков; положение основных географических объектов на 

физической карте; историю изучения и открытия различных 

территорий мира; закономерности территориальной 

дифференциации природы Земли; происхождение человека и 

историю заселения материков и прилегающих акваторий 

океанов и морей; глобальные проблемы природы материков и 

океанов; особенности антропогенного воздействия на природу 

материков и океанов. 

- применение знаний и пониманий – давать комплексную 

физико-географическую характеристику различных регионов 

Земли  по тематическим картам; выявлять закономерности 

формирования природно-территориальных комплексов; 

работать с картами и другими источниками информации; 

вычерчивать картосхемы, графики, профили; выполнять 

работы на контурных картах; уметь показать на карте физико-

географические объекты в объеме, предусмотренном 

программой. 

- вынесение (составление) суждений - должен уметь 

выявлять черты сходства и различий в природе Северных и 

Южных материков; давать характеристику физико-

географического положения природных объектов. 

- коммуникативные навыки - уметь применять знания и 

умения в повседневной практической жизни и производстве.  

- учебные навыки - иметь навыки работы с контурными 

картами, настенными картами  и картами атласа. 

Пререквизиты курса Общее землеведение 

Краткое содержание курса Материки и океаны как крупнейшие природно- 

территориальные комплексы; географические закономерности 

их формирования и развития, принципы комплексной 

характеристики. Принципы физико-географического 

районирования материков и океанов. Физическая география 

океанов. Мировой океан и его части. Регионально-

географическая характеристика океанов. Основные черты 

рельефа дна. Климат. Физико-химические свойства вод. 

Динамика водных масс. Органический мир. Острова. 

Природные ресурсы. Геоэкологические проблемы. Физическая 

география материков.  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Джаналеева К. М. Физическая география материков и 

океанов : номенклатура геогр. названий / К. М. Джаналеева, А. 

А. Жангужина.- Алматы : Эверо, 2014. 

2.Забенова Г.Б. Методические рекомендации по прохождению 

учебной практики для студентов специальности «География» 

(физико--географический цикл) : учебно-метод. пособие / Г. К. 

Забенова, А.У.Шаймарданова, Ж.М.Дюсупова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

3.Әбілмәжінова С.Ә., Бейкитова А.Н. Материктер мен 



мұхиттардың физикалық географиясы : оқулық.- Алматы : 

Bookprint, 2013. 

4.Физическая география материков и океанов : в 2 т. : учеб. для 

вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : Академия, 2014. 

Методы преподавания проведение лекций, лабораторные (практические, семинарских) 

занятий с использованием ИКТ и других средств 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Геоинформатика негіздері/Основы геоинформатики/Bases 

of geoinformatics 

Код  OG -3307 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Павленко А.В. 

Ученая степень и звание магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Подготовка специалистов-географов, умеющих с помощью 

географических информационных систем обрабатывать 

пространственную информацию в соответствии с требованиями 

современной географической науки 

Компетенции А – знание и понимание: основ информатики и 

геоинформатики, новых методов обработки географических 

данных; современного уровня развития программных и 

технических средств; 

В – применение знаний и понимания: о возможностях 

геоинформационных систем для решения различных 

географических задач, обработки данных для создания ГИС; 

С – выражение суждений: о практической необходимости 

компьютерных технологий в географии; 

D – коммуникативные способности: уметь широко 

представлять географические данные для информационных 

систем, использовать компьютерные программы для 

выполнения географических задач; 

Е – способности к учебе: уметь осуществлять сбор и 

обработку данных в компьютерной версии, владение 

компьютерными программами, необходимыми для ГИС-

технологий. 

Пререквизиты курса Информационно-коммуникационные технологии, топография с 

основами геодезии, картография 

Краткое содержание курса Общие сведения о географических информационных системах. 

Основные компоненты ГИС. Структуры и модели данных. 

Технологии ввода данных. Анализ пространственных данных. 

Моделирование поверхностей. Технология построения 

цифровых моделей рельефа (ЦМР). Методы и средства 

визуализации. Этапы и правила проектирования ГИС. Краткий 

обзор программных средств, используемых в Казахстане.  



Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные 

системы: учеб. пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: 

Форум, 2014.- 112 с. 

2. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики: 

Учебное пособие, имеющее гриф/ И.К. Лурье, Т.Е. Самсонов. -  

М.: Географический факультет МГУ, 2016. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, активные, широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Дендрология және гүл өсіру/Дендрология и 

цветоводство/Dendrology and Floriculture 

Код  Den -3312 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Жазнаева Ж.К. 

Ученая степень и звание доктор PhD , преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование у студентов понятий и знаний о дендрологии 

как науки, значений в изучении деревьев и кустарников в 

биосфере. Специфики развития дендрологии и цветоводства 

как важного направления научно-исследовательской, 

селекционной и природоохранной деятельности.  

Компетенции А – знание и понимание  основных положений дендрологии и 

цветоводства, механизмов экобиосистем и приобретение 

навыков интродукционных работ; 

В – применение знаний и пониманий   - на основе изучения 

научно-практических вопросов формируется представление, 

приобретаются умения в области реинтродукционных работ, 

направленных на изучение и восстановление редких и 

исчезающих растений Восточного Казахстана; 

С – составление суждений о поисках решений проблемных 

вопросов по сохранению и восстановлению флоры; 

D – (коммуникативные навыки) –  быть способным понимать и 

презентировать новые идеи в области дендрологии 

E – (учебные навыки) – приобрести навыки по определению 

высших растений с одревеснеющим стеблем, проведению 

научного анализа и выводов, применения знаний при 

составлении проектов ландшафтного дизайна. 

Пререквизиты курса Физическая география материков и океанов 

Краткое содержание курса Дисциплина является важной в решении общих вопросов и 

формирования представлений у географов о целостном 

биосистемном существовании биосферы. Биоразнообразия 

высших растении с одревеснеющем стеблем, как ценоза 

образующие, средообразующие элементы определяют 



ландшафтно-физиономическую картину природно-

территориальных комплексов. Эколого-географические, 

таксономические характеристики дендрофлоры отдельных 

регионов на планете, отражает их специфичность на основе 

адаптационных особенностей. Дают возможность реализовать 

научно-методические, практические задачи в области 

интродукции растений, природной флоры и способов ведении 

базового и декоративного цветоводства.   

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

3. Сәтімбеков Р. Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, 

Е. Келемсейт , Ж. Б. Шілдебаев. - Алматы : Нұр-Принт, 2012. 

Методы преподавания систематический, практическо-аналитический, ценотического 

прогнозирования и интродукционный 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы/Экономическая, социальная и политическая 

география мира/Economic, social and political world 

geography 

Код  ESPGM  -3307 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины ОК 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж. 

Ученая степень и звание Доктор PhD, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование экономико-географических знаний о 

закономерностях и взаимозависимости развития и размещения 

отраслей мирового хозяйства, изучение проблем рациональной 

территориальной организации производительных сил 

общества, основных тенденций  развития мирового, 

регионального и локального сообщества.   

Компетенции A знание и понимание - знать основные законы и 

закономерности в экономической и социальной географии. 

B применение знаний и пониманий - уметь применять знания и 

умения по экономической и социальной географии в 

организации научно-исследовательской  и проектной работе.  

C вынесение (составление) суждений - уметь применять  

теоретические знания в выявлении политико-географических, 

социально-экономических и экологических проблем 



соврменного мира. 

D коммуникативные навыки -  уметь применять теоретические 

знания в практическом решении политико-географических, 

социально-экономических и экологических проблем 

современного мира. 

E учебные навыки - уметь находить и проводить анализ  

экономико-географической информации, графически 

представлять результаты. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Рассматриваются современная политико-географическая 

картина мира, природно-ресурсный потенциал мира в целом, 

крупных регионов и отдельных стран, население и трудовые 

ресурся как факторы развития мирового хозяйства.  Изучаются 

основные тенденции и закономерности развития, отраслевые, 

инфраструктурные, организационные  и пространственные 

аспекты мирового хозяйства. Дается экономико-

географическая характеристика отраслевым комплексам 

мирового хозяйства. Рассматривается характер международных 

экономических отношений в условиях усиления интеграции и 

глобализации мировой экономики. Рассматриваются политико-

географические и экономико-географические условия развития 

регионов и стран современного мира.  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., Мылқайдаров Ә.Т. 

Дүниежүзiнiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси 

географиясы : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.- 

2. Родионова И.А., Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.А. 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2014.- 

3. География мира [Текст]: учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. - М. : Юрайт. Т. 2 : Социально-

экономическая география мира. -  2018. 

4. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география 

мира : учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015.- 

5. Дуйсебаева, К. Д. Экономическая, социальная и 

политическая география мира [Текст]  : учебно-метод. 

пособие / К. Д. Дуйсебаева, З. К. Калиаскарова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015.  

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, ИКТ 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу 

 

Название Әлемдік шаруашылық географиясы/География мирового 

хозяйства/The geography of the world economy  



Код  GMH  -3308 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Токаева Ж.Т. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование экономико-географических знаний о 

пространственной организации мирового хозяйства. 

Компетенции - знание и понимание - знать основные законы и 

закономерности территориальной организации населения и 

хозяйства. 

- применение знаний и пониманий - уметь применять знания и 

умения по экономической и социальной географии в 

организации научно-исследовательской  и проектной работе.  

- вынесение (составление) суждений - уметь применять  

теоретические знания в обосновании территориальных 

особенностей развития и размещение отраслей и производств 

мирового хозяйства и   выявлении перспективных направлений 

их развития. 

- коммуникативные навыки -  уметь применять теоретические 

знания в практическом решении . 

- учебные навыки - уметь находить и проводить анализ  

экономико-географической информации, строить  модели 

территориальной организации хозяйства, графически 

представлять результаты. 

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Изучаются  теоретические основы формирования мирового 

хозяйства и современные тенденции его развития, 

рассматриваются особенности  и предпосылки становления 

географии мирового хозяйства, дается экономико-

географический анализ отраслей и  производств мирового 

хозяйства, системы потоков товаров, финансовых средств и 

услуг. Рассматриваются формы проявления и социально-

экономические последствия глобализации мировой экономики. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Максаковский  В. П. Географическая   картина  мира. М.: 

Дрофа, 2010. 

2 .Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики: 

экономическая география зарубежных стран: учеб.  пособие - 

М. : КНОРУС, 2009.  

3.Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира: 

учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. Керимбай.- 

Алматы: Казак университет, 2015 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, ИКТ 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 



(ступени) 

 

Название Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар/Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне/Information technologies in landscape 

design 

Код  ITLD -3305 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов 3 кредита 

Ф.И.О. Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Ученая степень и звание Чурсин А.С. -к.г.н.,     Павленко А.В. -магистр географии 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение студентами основ программного и технического 

проектирования ландшафтов с использованием современных 

информационных технологий, приобретение навыков 

автоматизированного проектирования. 

Компетенции A - знание и понимание:  современного уровня развития 

программных и технических средств для выполнения 

графических дизайнерских работ и для проектирования 

ландшафтов; основных положений технико-технологических 

процессов; 

B - применение знаний и понимания: использование 

дизайнерских приемов компьютерной графики, знание 

программ проектирования и построения ландшафтных 

композиций; 

C - выражение суждений: о практической необходимости 

компьютерных технологий в географии и ландшафтном 

дизайне; 

D - коммуникативные способности: использовать 

компьютерные программы для выполнения географических 

задач;  

E - способности к учебе:   владение компьютерными 

программами, необходимыми для ГИС-технологий и 

составления проектных работ  ландшафтного дизайна. 

Пререквизиты курса Картография, основы геоинформатики 

Краткое содержание курса Роль и задачи информационных технологий в ландшафтном 

проектировании, виды данных используемых в 

информационных технологиях.  

Изучаются возможности использования компьютерных 

программ 3DМах, СоrеlDŕаw, АutоСаd и др. и Интернета в 

ландшафтном проектировании и дизайне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать современные программные и технические средства 

для выполнения графических дизайнерских работ и для 

проектирования ландшафтов 

- уметь использовать дизайнерские приемы компьютерной 

графики, осваивать программы проектирования и построения 

ландшафтных композиций 

- иметь навыки моделирования, применения методов и 

инструментов дизайна. 



Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Ищенко В.А. 100% самоучитель Web-дизайна [Текст]  : 

создай свои сайты / В. А. Ищенко. - М. : Технолоджи -300 ; 

[Б. м.] : Триумф, 2009. 

2. Молочков В.П. Adobe Photoshop CS6 [Электронный 

ресурс]/ В.П. Молочков - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, активные, изучение 

материалов по ландшафтному дизайну в электронных ресурсах 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану/Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства/Forestry with the basics of forest-park management 

Код  LLH -3310 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 5 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Цыганов А.П. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование знаний в области организации и проведения 

лесопаркового хозяйства, значении лесов, рациональном 

использовании лесных ресурсов. 

Компетенции А – знание и понимание  основных положений лесоводства и 

лесопаркового хозяйства; 

В – применение знаний и пониманий   - на основе изучения 

теоретических вопросов формируется представление в области 

механизации лесоводства, направленных на изучение, 

восстановление, сохранение редких и исчезающих видов 

растений и животных Восточного Казахстана; 

С – вынесение (составление) суждений   о поисках  решений 

сохранения и восстановления разнообразия флоры и фауны; 

D – (коммуникативные навыки) –  быть способным понимать и 

презентировать идеи применения механизации в ведении 

лесоводством 

E – (учебные навыки) – приобрести навыки выбора механизмов 

борьбы с вредителями лесов, оптимальных путей 

востановления и выращивания лесов, методов возделывания 

лесных почв, организацией управлением лесоводческим 

хозяйством. 

Пререквизиты курса Дендрология и цветоводство 

Краткое содержание курса В курсе изучаются основы ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства, типология, значение лесов, оценка лесных 

территорий и лесопарков, географическое и экологическое 

обоснование лесохозяйственных мероприятий в населенных 

пунктах. 



Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік. – 

Алматы: Нур-Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

Методы преподавания систематический, практическо-аналитический, ценотического 

прогнозирования и интродукционный. 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Қоғамдық өндірістің негіздері/Основы общественного 

производства/Bases of public production  

Код  OOP -3306 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ученая степень и звание профессор, к.г.н. 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование представлений о технологии, производственном 

процессе, об основных природоохранных  понятиях. 

 

Компетенции A - знание и понимание основных законов и закономерностей 

территориальной организации общества. 

B - применение знаний и пониманий основ организации 

экономики в территориальной организации общества  

C - вынесение (составление) суждений о структуре экономики в 

обосновании территориальных особенностей развития  

мирового хозяйства.      

 D - коммуникативные навыки -  уметь выделять основные 

показатели структуры экономики при территориальной 

организации общества 

E - учебные навыки - уметь применять знания по организации 

общественного производства.  

Пререквизиты курса Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Краткое содержание курса Дисциплина знакомит студентов с технологией и 

технологическим уровнем различных отраслей экономики, 

формирует  представление о производственном процессе, об 

основных природоохранных и экологических понятиях 

экономико-географического цикла.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать технологические процессы производства; 

- уметь  использовать знания основ современной техники и 

технологии. 

- владеть  навыками применения технологических 

процессов.  



Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: 

история, методы, состояние и перспективы размещения 

производительных сил [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев И.А. Козьева, М. Г. Световцева. - М. : Юрайт, 2011. 

2.Каримбаева Г.Ж. Экономическая теория [Текст]: учеб. 

пособие  / Г. Ж. Каримбаева ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : [Изд-во ВКГУ ], 2011. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, активные, лекции с 

применением мультимедийных презентаций, слайд-лекции 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Бақ-саябақ өнерінің тарихы/История садово-паркового 

искусства/The history of garden art 

Код  ICPI -3311 

Тип ПД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 3-й год 

Семестр обучения 6 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение основ декоративного садоводства, истории развития 

садово-паркового искусства, основных стилей садов, элементов 

декора и особенностей проектирования, приобретение 

практических навыков и умений в области декоративного 

садоводства. 

Компетенции – знание и понимание   основных теоретических положений 

декоративного садоводства, особенности стилей садово-

паркового искусства, уметь осуществлять выбор стилей в 

соответствии с географическими особенностями местности; 

– применение знаний и пониманий   - уметь применять 

общегеографические знания для улучшения техногенных 

ландшафтов,  составлять проекты по улучшению 

ландшафтного дизайна территорий; 

 – вынесение  суждений   о проблемах социального, 

экологического и экономического характера, направлять 

знания на сохранение биоразнообразия окружающей 

природной среды; 

– коммуникативные навыки –  привлекать внимание 

общественности к экологическим, экономическим и 

социальным проблемам своей страны, уметь отстаивать свою 

точку зрения на основе теоретических   знаний и практического 

опыта; 

– учебные навыки – уметь составлять проекты ландшафтного 

дизайна с использованием знаний об истории садово-паркового 

искусства. 

Пререквизиты курса общее землеведение, география почв 



Краткое содержание курса Изучение основных аспектов и факторов садоводства, 

эволюции развития идей декоративного садоводства с древнего 

мира, содержания основных стилей садоводства, элементов, 

применяемых в декоративном садоводстве, этапов 

планирования и  проектирования, умение применять 

теоретические знания при составлении проектов декоративных 

садов в ландшафтном дизайне. Изучаются элементы 

декоративного садоводства, особенности проектирования садов 

в соответствии с предназначением. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

2.Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная школа, 

2009. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертый год обучения, набор 2015 года) 

 

Название Ландшафттық дизайн теориясы/Теория ландшафтного 

дизайна/The theory of landscape design 

Код  TLD -4205 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение взаимосвязи науки и искусства в создании 

культурных ландшафтов, гармонически сочетающих участки 

зеленых зон, архитектурных сооружений и коммуникаций.  

Компетенции А – знание и понимание -  теоретических основ ландшафтного 

дизайна. 

В – применение знаний и пониманий:  умение выполнять 

проектные работы по ландшафтному дизайну. 

С – вынесение (составление) суждений о составных элементах 

ландшафтного дизайна. 

D – коммуникативные навыки  - реализация приобретенных 

знаний в практической деятельности. 

E – учебные навыки при составлении проектов ландшафтного 

дизайна. 

Пререквизиты курса общее землеведение, история садово-паркового искусства 



Краткое содержание курса Рассматриваются факторы и особенности эстетического 

восприятия ландшафта в соответствии с пейзажным 

направлением в географии. Изучаются законы и 

закономерности композиционного устройства, методы 

эстетической оценки ландшафтов и современные приемы 

ландшафтного дизайна. Характеризуются принципы 

культурного ландшафтного строительства по законам красоты, 

стили и направления в ландшафтном дизайне. Изучаются 

основы ландшафтного дизайна на примере архитектурного и 

садово-паркового ландшафтного искусства. Уделяется 

внимание вопросам создания объектов ландшафтной 

архитектуры и благоустройства территории. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

2. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 
Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Ландшафт эстетикасы және дизайны/Эстетика и дизайн 

ландшафта/Aesthetics and landscape design 

Код  EDL -4206 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение основ ландшафтной эстетики и дизайна, развития 

эстетики природной среды,  возможности их преобразования. 

Компетенции А – знание и понимание   теоретических основ эстетики и 

дизайна ландшафта. 

В – применение знаний и пониманий:  использование 

теоретических знаний для преобразования территории с учетом 

ее природного потенциала. 

С – вынесение (составление) суждений о возможностях 

изменения и преобразования пространства. 

D – коммуникативные навыки  - реализация приобретенных 

знаний в практической деятельности. 

E – учебные навыки  - уметь составлять проекты ландшафтного 

дизайна с использованием знаний об эстетике ландшафта и 



эстетическом восприятии территории. 

Пререквизиты курса дендрология и цветоводство, основы градостроительства 

Краткое содержание курса Рассматриваются особенности эстетического восприятия 

ландшафтов и оценки их эстетических достоинств.  Изучаются 

приемы современного ландшафтного дизайна городских, 

сельских, рекреационных и других антропогенных геосистем с 

позиции эстетического потенциала, гармонии, возможности 

создать соразмерное оптимальное соотношение частей 

пространства. Преобразование территории с учетом 

естественных особенностей природных и природно-

антропогенных ландшафтов.   

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. Основы построения 

композиции/ учеб-методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, проектные, 

использование компьютерных технологий 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Ландшафтық жоспарлау және жобалау/Ландшафтное 

планирование и проектирование/Landscape planning and 

design 

Код  LPP -4207  

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ученая степень и звание Ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Изучение принципов и процедур ландшафтного планирования 

и проектирования как инструмента управления 

природопользованием и охраны окружающей среды. 

Компетенции А – знание и понимание -  теоретических основ ландшафтного 

планирования и проектирования.  

В – применение знаний и пониманий:  умение проводить  

планирование и проектирование территории. 

С – вынесение (составление) суждений о  необходимости 

планирования и проектирования территории. 

D – коммуникативные навыки  - реализация приобретенных 

знаний в практической деятельности. 

E – учебные навыки при составлении  ландшафтных планов и 

проектов 

Пререквизиты курса Ландшафтоведение и физико-географическое районирование, 

дендрология и цветоводство, основы градостроительства 



Краткое содержание курса Рассматриваются история формирования и развития 

ландшафтного планирования, а также основные свойства 

геосистем, как объектов территориального планирования. 

Изучаются геоэкологические основы природоохранных 

объектов, эстетические свойства ландшафтов,  новые подходы и 

алгоритмы планирования на генеральной схеме планировки 

территории; городских и сельских поселений;  планировки 

промышленных и сельскохозяйственных районов, 

рекреационных зон 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Ландшафтный дизайн [Текст]: [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Штейнберг П.Н. Декоративное садоводство [Текст]  : практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П.Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, проектные, 

использование компьютерных технологий 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Ландшафтная архитектура /Ландшафтық 

архитектура/Landscape architecture 

Код  LA -4211 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Ознакомление с теоретическими, историческими основами, 

современными проблемами мировой ландшафтной 

архитектуры, обучение навыкам проектирования и 

строительства объектов ландшафтной архитектуры, изучение 

современных проблем мировой ландшафтной архитектуры. 

Компетенции А – знание и понимание  теоретических положений 

ландшафтной архитектуры, элементов декоративности; 

В – применение знаний и пониманий  в ходе составления 

проектов ландшафтного дизайна с целью преобразования 

природной и антропогенной среды на основе знаний 

принципов декорирования и озеленения; 

С – вынесение (составление) суждений  о рациональности 

разрабатываемых проектов, возможности сочетания  элементов 

ландшафтной архитектуры с естественной природной средой; 

D – (коммуникативные навыки) –  уметь составлять проекты и 

защищать их, отстаивать собственную точку зрения 

E – (учебные навыки) – уметь составлять проекты 



преобразования окружающей природной среды 

Пререквизиты курса Общее землеведение, основы геоинформатики, 

ландшафтоведение и физико-географическое районирование 

Краткое содержание курса Рассматривается архитектура открытых пространств природно-

антропогенных ландшафтов с учетом функциональных, 

технико-экономических и эстетических требований. Изучаются 

садово-парковые ландшафты. Ландшафтная архитектура 

способствует расширению знаний в аспекте взаимосвязей 

природной и искусственной сред. Это особенно актуально в 

современных динамично изменяющихся условиях во всей 

экосистеме Земли. Ландшафтная архитектура является 

деятельностью по формированию среды открытых 

пространств, не замкнутых внутри ограждающих конструкций, 

и локальных объектов в интересах зданий и сооружений.  

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1.Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2.Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного проектирования и 

ландшафтной архитектуры: учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2011. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, проектные, 

использование компьютерных технологий 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Кеңістікте негізгі бейнелеудің көркем 

сызбасы/Художественная графика с основами 

пространственного изображения/ Artistic graphic and the 

basics of spatial images 

Код  HGP-4212 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Павленко А.В. 

Ученая степень и звание Магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Выработка навыков практического применения в 

проектировании исторического и современного опыта, 

правильного формирования природной среды открытых 

пространств, грамотного применения принципов взаимосвязи 

малых архитектурных форм, ландшафта и архитектурной 

среды 

Компетенции A - знание и понимание:  теоретических положений 

ландшафтной архитектуры, элементов декоративности;  

B - применение знаний и понимания: о составлении проектов 

ландшафтного дизайна; 

C - выражение суждений: о рациональности разрабатываемых 



проектов, возможности сочетания  элементов ландшафтной 

архитектуры с естественной природной средой; 

D - коммуникативные способности: принимать решения  по 

улучшению состояния городской среды, экологии городов, 

оптимизации условий проживания населения; 

E - способности к учебе:  приобретать навыки  планирования 

преобразования среды в ландшафтном дизайне. 

Пререквизиты курса топография с основами геодезии, ландшафтоведение и физико-

географическое районирование 

Краткое содержание курса Изучение основных положений художественной графики как 

вида изобразительного искусства, включающий рисунок и 

печатные художественные произведения (многообразные виды 

гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но 

обладающие собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: 

учебник для вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова.- 2-е 

изд., испр.- М.: Академия, 2011.- 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: учебник / Н. Ермеков.- 

2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 

3. Наби  Ы.А. Начертательная геометрия и инженерная 

графика: учебник для вузов / Ы. А. Наби.- 2-е изд.- Алматы: 

Бастау, 2011. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, проектные, 

использование компьютерных технологий 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

Название Қала құрылысы негіздері /Основы градостроительства/ 

Fundamentals of Urban Development 

Код  OG -4213 

Тип БД 

Уровень курса/ дисциплины КВ 

Год обучения 4-й год 

Семестр обучения 7 семестр 

Количество кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ученая степень и звание Магистр географии, ст.преподаватель 

Цель курса (ожидаемые цели 

обучения и приобретаемые 

компетенции) 

Формирование системного представления о 

градостроительстве. 

 

Компетенции А – знание и понимание системного представления о 

градостроительстве, территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 



В – применение знаний и пониманий   об особенностях 

территориального планирования в градостроительстве при 

изучении районной планировки городов, необходимости 

ландшафтного планирования и проектирования; 

С – вынесение (составление) суждений о возможностях 

преобразования городской среды;  

D – коммуникативные навыки  проявляются при умении 

принять решения  по улучшению состояния городской среды, 

экологии городов, оптимизации условий проживания 

населения; 

E – учебные навыки – необходимо сформировать навыки 

определения состояния городских поселений, планирования 

преобразования среды в ландшафтном дизайне. 

Пререквизиты курса введение в экономическую, социальную и политическую 

географию, топография с основами геодезии 

Краткое содержание курса Изучение структуры городов. Изучение архитектурной и 

планировочной структуры. Проблемы пространственной 

организации территории и архитектурное строительство. 

Возникновение и распространение городских форм расселения 

и городского образа жизни следует рассматривать в контексте 

общего исторического процесса развития человечества. 

Градостроительство является комплексной и многосторонней 

деятельностью по формированию населенных мест и систем 

расселения. 

Форма итогового контроля экзамен 

Рекомендуемая литература 1. Пелихович Ю.В. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест: курс лекций. – Ставрополь, 2016.   

Методы преподавания словесные, наглядные, практические, активные,  составление 

научных проектов по планированию городов и сельских 

населенных пунктов, лекции с применением мультимедийных 

презентаций, слайд-лекции, проектный метод 

Методы/формы оценки Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский,  русский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), сдать экзамен 

 

 

Ақпараттық пакет/ ECTS бойынша курс каталогі 

 5В060900 - «География» 
 

Институт 

бойынша 

ақпарат 

ЖОО жөнінде жалпы ақпарат 

1. ЖОО аты мен мекен-жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, 30-ой 

Гв. Дивизии, 34. 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университет; 

жаратылыстану және технологиялар факультеті, экология және география 

кафедрасы, ауд.2 

Мекен-жайымыз:: Революционная кӛшесі, 2А, Ӛскемен қ., Шығыс Қазастан 

облысы,  Казахстан Республикасы, индекс 070010.  

Тел/факс:  

8 (7232) 78-20-48.   

Сайт: http://www.vkgu.kz/ru 

http://www.vkgu.kz/ru


Бізге жету 

ШҚМУ №4 оқу ғимараты,  Революционная көшесі 2А, Өскемен қаласы 

 

 
Жаратылыстану және технологиялар факультеті 

 

 

2. Академиялық күнтізбе: білім алу 4 жыл (іштей оқу формасы) 

Академиялық күнтізбе 

2018-2019 оқу жылындағы бакалавриат студенттерге арналған 
 

10 августа-25 августа Студенттерді университетке қабылдау 

 

25 августа- 29 августа  

1 курс студенттерінің бейімделу аптасы және 

элективтік пәндерге тіркеу  

30 августа  Қазақстан Республикасының Конституция 

Күні 

Күзгі семестр   

1 сентября  Білім күні және оқу жылы басталуының 

салтанатты ашылуы 

1 сентября-9 декабря  Күзгі семестр 

8-14 октября  Межелік бақылау.  1 рейтинг 

1 декабря  Қазақстан Республикасының Тұнғыш 

Президент Күні 

3-9 декабря  Межелік бақылау.  2 рейтинг 

10 декабря – 30 декабря  Қысқы емтихандық сессия 

16-17 декабря  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күні 

1-2 января  Жаңа жыл 

7 января  Рождество 

2-13 января  Қысқы демалыс 

15 недель  Теориялық оқыту 

3 недели  Қыстқы сессия 

2 недели  Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

14 января  Кӛктемгі семестрдің басталуы 

14 января – 26 мая  Кӛктемгі семестр 

 

14 января –8 июня 

Барлық оқу түрі (оқу, ӛндірістік, ӛндірістік-

педагогикалық, кәсіптік (ӛндірістік) 



педагогикалық іс-тәжірибесі, диплом 

алдындағы) іс-тәжірибесі 

18 февраля – 2 марта  Элективті пәндерге таныстыру 2018-2019 оқу 

жылы 

25 февраля - 2 март  Межелік бақылау.  1 рейтинг 

4 - 24 марта  Элективті пәндерге тіркелу 2018-2019 оқу 

жылы 

8 марта  Халықаралық әйелдер күні 

21-23 марта  Наурыз мейрамы  

8 – 27 апреля Аттестациялық апта 

30 апреля – 30 июня  Мемлекеттік емтихан 

22-27 апреля  Межелік бақылау.  2 рейтинг  

29 апреля – 18 мая Емтихандық сессия 

1 мая  Қазақстан Халықтарының Бірлігі Күні 

7 мая  Отан Қорғаушылар Күні 

9 мая  Жеңіс Күні 

13 мая – 14 июня  Диплом жұмысын қорғау 

20 мая – 20 июля Жазғы семестр 

21 мая – 31 августа  Жазғы демалыс 

15 недель  Теоретикалық оқыту 

3 недель  Көктемгі сессия 

8 недель  Жазғы демалыс 

 

3. ЖОО басшылары 

Ректоры – з.ғ.к., PhD  докторы Тӛлеген Мұхтар Әділбекұлы 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жӛніндегі проректоры - 

Сералин Галымбек Адилбекович,  PhD  докторы 

Оқу-әдістемелік жұмыс жӛніндегі проректоры - 

Мырзағалиева Анар Базарқызы, б.ғ.д., қауымдастырылған профессор 

Тәрбие жұмысы жӛніндегі проректоры - Ровнякова Ирина Владимировна, 

п.ғ.к., доцент 

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультетінің деканы –  

ф.-м.ғ.к., Ерболатұлы Досым 

Кафедра меңгерушісі – т.ғ.к., доцент Идришева Жанат Кабылбековна 

 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы 

Университет қамтамасыз етеді кең ауқымды және жоғары сапалы білім 

беру қызметтерін пайдалана отырып, оқытудың жаңа технологиясы мен 

дәстүр-егіз ұғым ғылыми зерттеулер кафедраларының профессор-

оқытушылар құрамы. Университет түлектері үлкен сұранысқа ие және 

табысты бәсекелеседі жұмыспен қамту нарығында жұмыс істейді, 

экономиканың түрлі салаларында Қазақстан мен шет елдердің. 

Университет құрылымы (2015 жылдан бастап) қамтиды: 4 факультет 

(факультет жаратылыстану ғылымдар және технологиялар; экономика және 

құқық факультеті; психология факультеті, педагогика және мәдениет, тарих, 

филология, халықаралық қатынастар) және 19 кафедра. 4 факультеттерде 

оқиды 45 мамандық бойынша бакалавриат, 30 магистратура және 3 

мамандық бойынша докторантура. Университетте еңбек етуде 400-ден астам 

жоғары білікті оқытушы, оның ішінде 19 ғылым докторы және 150-ден 

астам ғылым кандидаттары және PhD докторлары. 

Қазіргі уақытта университет мамандарды кӛп деңгейлі құрылымының 



аясында жоғары білім берудің мемлекеттік лицензиясына сәйкес білім беру 

қызметін жүргізу құқығына салаларында кәсіптік орта, кәсіптік жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру, қолданылу мерзімі 

шектеусіз:  

- 45 мамандық бойынша жоғары кәсіптік білім. Бұл ретте оқу мерзімі 

бакалавриатта 4 жыл, жоғары білім алу үшін қысқартылған нысанда: 

жоғары білім базасында – 2 жыл, орта кәсіптік білім негізінде – 3 жыл. 

-  30 мамандықдын магистратурасы. 

Университетте оқытудың кредиттік оқу жүйесі енгізілді: 2003-2004 

оқу жылы - экономикалық мамандықтардың студенттеріне арналған; 2004-

2005 оқу жылының 1 курс студенттеріне арналған барлық мамандықтар 

бойынша жоғары кәсіптік білім. Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 

кафедрада іске асырылады. Жаратылыстану ғылымдар және технологиялар 

– бұл құрылымдық бӛлімшесі ШҚМУ.С.Аманжолова. Мамандықтар тізімі 

дайындық жүргізіледі факультеттегі: 5В011000 – "Физика", 5В060500 – 

"Ядролық физика", 5В071000 – "Материалтану және жаңа материалдар 

технологиясы", 5В010900 – "Математика", 5В060100 – "Математика", 

5В011100 – "Информатика", 5В060200 – "Информатика", 5В070300 – 

"Ақпараттық жүйелер", 5В012000 – "Кәсіптік оқыту", 5В072800 – "ӛңдеу 

ӛндірістерінің Технологиясы", 5В073100 – "тіршілік әрекетінің Қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау", 5В011300 - "Биология", 5В060700 - 

"Биология", 5В011200 - "Химия", 5В060600 - "Химия", 5В060900 - 

"География", 5В011600 - "География", 5В060800 - "Экология". 

Экология және география мамандықтары бойынша шығарушы болып 

саналады: бакалавриат 5В011600 - География, 5В060900 - "География", 

5В060800 - "Экология", 5В073100 – "тіршілік әрекетінің Қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау" магистратура - 6M060900 – "География", 

6М060800 - "Экология". 

5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Бакалавриат: «География». 

Код Мамандықтар атауы 
Жылына оқу құны 

(тенге) 

5В060900  География 342900 

Магистратура: 6М060900-География 

Докторантура: жоқ 

 

6. Қабылдау ісшарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

ЖОО қабылдау міндеті мемлекеттік нормативті-құқықтық 

құжаттармен анықталады (Білімді ұйымдастыруда оқуға типтік қабылдау 

ережесі жоғарғы кәсіби білім оқу бағдарламасында іске асырылады., 

Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2012 жылдың 19 

қаңтарынан бастап № 111 бекітілген, Қазақстан Республикасы үкіметінің 

қаулысында 2016 жылдың 14 шілдесінен бастап  №405) ӛзгертулер мен 

толықтырулар еңгізілген.  

Білім ұйымына білім алуға типтік қабылдау ережесі , жоғарғы 

білім кәсіби оқу бағдарламасында іске асырылады. Қазақстан 

Республикасы үкіметінің қаулысында 2012 жылдың 19 қаңтарынан бастап 

№ 111  бекітілген, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында 2016 

жылдың 14 шілдесінен бастап  №405) ӛзгертулер мен толықтырулар 

еңгізілген 

5В060900-«География» білім беру бағдарламасымен оқуға түсушілерге 



талап: 

 Абитуренттердің білім деңгейі – орта  (толық)  жалпы білім; 

 Абитуриентте мемлекеттік орта  (толық)  жалпы білімі немесе 

орта кәсіби білімі, немесе бастапқы кәсіби білімі, (толық)  жалпы білімі 

алуы туралы жазбасы бар құжаттар болуы тиіс. 

Бірінші курсқа қабылдау мен тіркеу БҰТ мен олимпияда нәтижесі 

расталған құжаттармен іске асырылады.: 

Қабылдау ережелері С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 2018-2019 оку 

жылы 

Академиялық мобильділік қамтамасыз етуіне арналған үйренуде білім 

алушылар жекелеген пәндерді басқа білім беру ұйымдарында, оның ішінде 

шет елдерде. Мұндайда білім беру ұйымының басшысы кредиттер санының 

жоғарғы шегін айқындайды үшін басқа білім беру ұйымдарында оқу. 

Жекелеген пәндерді оқыған жағдайда, білім беру ұйымдарында Қазақстан 

Республикасының білім беру ұйымдары арасында екіжақты шарт жасалады. 

Жағдайда жеке пәндерді басқа білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

аралық аттестаттаудан ӛткеннен кейін білім алушы пән бойынша деканатқа 

(бӛлімшеге) ӛзінің білім беру ұйымына емтихан ведомосын (немесе 

транскрипт) кӛрсете отырып, бағалау бойынша емтихан, қорытынды баға 

пән бойынша және игерген кредиттер санының. 

Ӛтініште білім алушының нысан бойынша арнайы үлгідегі, атауы 

және толық мекен-жайы жіберетін жоғары оқу орнының, тегі, аты, әкесінің 

аты бағдарламаларының үйлестірушісі академиялық ұтқырлық 

факультеттің/департаменттің және жоо-ның, сондай-ақ жеке мәлімет 

студент (тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, тұратын мекенжайы, байланыс 

деректері). 

Ӛтініште туралы ақпарат беріледі ынталандыру үшін білім 

алушылардың ұтқырлық бағдарламасына қатысу туралы мәліметтер, оқу 

тілі бойынша біліктілік деңгейі, шетелде, еңбек тәжірибесі және алдағы 

шетелде оқуға, белгі мүмкіндігі туралы грант алу үшін шетелде оқу. 

Бағдарламасы бойынша оқуға келісім академиялық ұтқырлық 

реттейтін негізгі құжат болып табылады оқыту процесі студенттің 

академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ағылшын тілінде 

толтырылады нысан бойынша арнайы үлгідегі. 

Жоо оң шешімінде қабылдаушы жоо қатысқан білім алушыға 

академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша келісімге қол қояды 

үшжақты тәртіппен: қабылдаушы және жӛнелтуші жоғары оқу орны. 



Оқу 

бағдарламас

ы жайында 

ақпарат 

 (Курс 

каталогі) 

1. Оқу бағдарламасының жалпы мінездемесі 
- Тағайындалынатын  дәрежесі/квалификациясы: 

5В060900-География мамандығы бойынша оқуды аяқтағаннан бітірушілерге 

«Жаратылыстану бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. 

Түлектер ӛте жақсы меңгерген және магистрлік бағдарламасы дайындалды, 

оқыту PhD докторантурада; 

 

- Оқу деңгейлері: 

Бакалавр  

Оқу жылы академиялық кезеңдерден тұрады (әдетте 15 апта), аралық 

аттестаттау кезеңдерінен (2 апта), демалыс (7 апта) және практика (оқу, 

ӛндірістік, диплом алды). Оқыту тӛрт жыл ішінде. Жазба пәндерді 

ұйымдастырады офис-тіркеуші. Ұйымдастыру-әдістемелік және 

консультативтік жұмыс жүргізіледі, деканат, кафедра және эдвайзерлермен. 

Пән бойынша қорытынды баға қосады баға ағымдағы үлгерім және 

қорытынды бақылау (емтихан). Үшін ағымдағы үлгерім бағасының 60% 

құрайды қорытынды бағалау дәрежелі оқу пәні бағдарламасын 

меңгергендігі. Қорытынды бақылау бағасы кемінде 30% құрайды 

қорытынды бағалау аталған оқу пәні бойынша білімді. Оң қорытынды баға 

толықтыру үшін негіз болып табылады белгіленген кредит санымен 

игерілген кредиттерді тиісті пән бойынша және білім алушының 

транскриптіне жазылады. Алу кезінде білім алушы қорытынды бақылаудан 

(емтиханнан) "қанағаттанарлықсыз" баға пән бойынша қорытынды баға 

есептелмейді. Аяқталуының негізгі ӛлшемі білім беру процесінің 

бакалаврды даярлау бойынша студенттің меңгеруі болып табылады кем 

дегенде 240 кредит теориялық оқу, практика, дайындауға, жазуға және 

қорғауға, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және тапсыру мамандық 

бойынша мемлекеттік емтихан. Оқу бағдарламасы ӛзіне қамтиды 

модульдер: жалпы білім беру, жалпы білім беру, таңдау мамандығы 

бойынша, по выбору, выходящий за рамки квалификации, практика. Білім 

алушыға тапсырған емтихандар мен сараланған сынақтарды тізімі, бағалары 

"А", "А-", "В+", "В", "В -" - мен бар оқу үлгерімінің орташа балы (GPA) 

барлық оқу кезеңінде 3,5 тӛмен емес, сондай-ақ тапсырған барлық 

мемлекеттік емтихандарды тапсырады және диплом жұмысын (жоба) 

бағалары "А", "А -" үздік диплом беріледі болмаған жағдайда, қайталама 

сдач емтихан барлық оқу кезеңі ішінде (бағалау бойынша әскери даярлау). 

Бітірушіге академиялық дәреже – бакалавр естествознания. 

- Бағдарламаға қабылдау талабы 

Қабылдау бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады үлгі 

қағидаларына сәйкес жоғары оқу орындарына қабылдау Қазақстан 

Республикасы. Түсу үшін 5В060900-"География" таңдау қажет пәнін бейінді 

мектеп курсының "География".  

- 2,3,4 курстар жүзеге асыру кезінде - академиялық ұтқырлық ескеріледі 

оқу жоспарларындағы айырмашылық аспауы тиіс бес пәндер міндетті 

компонент. 

- Оқуды ары қарай жалғастыру білім мен кәсіби бағдарлама мақсаты / 

мүмкіндіктері 

- тӛмендегілерге философиялық, тарихи, әлеуметтік-саяси, құқықтық, 

экономикалық негіздерін ғылымдар, шеберлікті тілдік қарым-қатынас 

туралы білімді ортаны қорғау, тіршілік, дене тәрбиесі, ақпараттық білімдер 

мен оларды тәжірибеде қолдану; 

- қалыптастыру ғылыми-теориялық негіздері географиялық ғылымның жаңа 



ойлау, табиғатқа қарастыру ӛзекті мәселелері қазіргі заманғы қоғам 

дамуының құрайтын объективті жай-күйін бағалау және оңтайландыру, 

табиғи ресурстарды пайдалану мен шарттарын қоршаған табиғи ортасын, 

оларды қорғау және ӛсімін молайту; 

- іскерліктерін және дағдыларын ұйымдастыру және ӛткізу жӛніндегі 

жаратылыстану-ғылыми және жобалау-іздестіру зерттеулер жасау, 

географиялық жобалар саласындағы іргелі және қолданбалы ғылым 

бағыттарын, проблемаларын зерделеу дене, экономикалық география, 

табиғатты пайдалану, геоэкология; мамандарды даярлау қалыптастыру үшін 

геоақпараттық жүйелерді әзірлеу стратегиялық проблемалары бойынша 

шешімдерді сақтау, табиғи ортаның жобаларын әзірлеу және үлгілерін 

ұтымды елдің әлеуметтік-экономикалық даму. 

Оқуды ары қарай жалғастыру мүмкіндіктері  
Бакалавриат түлектері дайындықтың жоғары деңгейін кӛрсеткен және 

бейімділік танытқан ғылыми жұмыс жалғастыра алады ғылыми 

дайындықты магистратурада мамандық бойынша. 

Магистратура түлектері алған ғылыми дәрежесі магистр география 

дайындықтың жоғары деңгейін кӛрсеткен және бейімділік танытқан ғылыми 

жұмыс жалғастыра алады ғылыми дайындықты докторантурада (PhD) тиісті 

мамандықтар бойынша. 

- Кредиттерді ұсынған бағдарлама құрылымы (60 кредитов ECTS в год) 

2018, 2017, 2016, 2015  жылдар қабылдау бағдарлама құрылымы (1а 

Қосымша) 

 

- Қорытынды емтихан 

Әрбір пән бойынша емтихан – ауызша немесе жазбаша түріндегі 

емтихан билеттерінің (немесе тест.  

8-ші семестрде жүргізіледі диплом жұмысын қорғау және мамандық 

бойынша Мемлекеттік емтихан.  

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан – 2 кредит. 

Әзірленген жоба студенттің кӛпшілік алдында қорғалады мемлекеттік 

аттестаттау комиссиясының отырысында соңында 8-ші семестрдің бірінші 

күні. 

 

- Әр пәнді оқытатын оқытушылардың аты, жөні, тегі: 

1) Бейсембаева Р.С., г.ғ.к., профессор, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді "Халықтар географиясы демография негіздерімен", "Қоғамдық 

ӛндірістің негіздері". 

2) Егорина А.В., г.ғ.д., экология және география кафедрасының 

профессоры, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Қоршаған 

ортаның ластануы мен климаттың ӛзгеруі», «Қазақстанның физикалық 

географиясы». 

3) Айткожина С.К., география магистрі, экология және география 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді «Ландшафттану және физикалық-географиялық 

аудандастыру», «Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы», 

«ШҚО географиясы». 

4) Жазнаева Ж.К., экология магистрі, экология және география 

кафедрасының оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді 

«Дендрология и және гүл ӛсіру». 

5) Женсикбаева Н.Ж., доктор PhD, экология және география кафедрасының 

аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Әлемнің 



экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», «Қазақстанның 

экономикалық және әлеуметтік географиясы». 

6) Калеева К.М., экология және география кафедрасының аға оқытушысы, 

арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Картография», 

«Топография геодезия негіздерімен». 

7) Чурсин А.С., г.ғ.к., экология және география кафедрасының доценті, 

арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Ландшафтық дизайндағы 

ақпараттық технологиялар» 

8) Павленко А.В., география магистрі, экология және география 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді «Кеңістікте негізгі бейнелеудің кӛркем сызбасы»,    

«Геоинформатика негіздері». 

9) Салыкбаева Г.М., экология және география кафедрасының аға 

оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Бақ-саябақ 

ӛнерінің тарихы», «Топонимика», «Ландшафтық дизайн теориясы», 

«Ландшафт эстетикасы мен дизайны». 

10) Токаева Ж.Т., экология және география кафедрасының аға 

оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Әлемдік 

шаруашылық географиясы». 

11) Цыганов А.П., б.ғ.к., экология және география кафедрасының 

доценті, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Орман саябақ 

шаруашылығы негізіндегі ормантану». 

12) Кайсарова А.С., география магистрі, экология және география 

кафедрасының оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді 

«Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы», «Қазақстан 

географиясы», «Ландшафтық дизайн теориясы». 

13) Оскембай А.А., т.ғ.к., Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасының кафедрасының доценті,  арнайы пәндер бойынша 

сабақтар жүргізеді «Қазақстанның қазіргі заман тарихы». 

14) Рамазанова А.С., з.ғ.к., азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді  «Құқық негіздері». 

15) Сабитова А.А., з.ғ.к.,азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді  «Құқық негіздері». 

16) Ордабаева М.А., доктор PhD, экономика және басқару кафедрасының 

аға оқутышысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Экономика 

негіздері және кәсіпкерлік». 

17) Сейтембетов Е.Ж., ф.ғ.к., Қазақстан тарихы және әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, арнайы пәндер бойынша 

сабақтар жүргізеді «Философия». 

18) Сатбаева М.А., Тукушова А.Е., Шошак М., магистрлер, компьютерлік 

модельдеу  және ақпараттық технология кафедрасының оқытушылары, 

арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағыл.тілінде)». 

19) Кабдрахманова Ф.К., ф.ғ.к., Қазақстан тарихы және әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер 

бойынша сабақтар жүргізеді «Қоғамдық сананы жаңғырту». 

20) Маутиева А.Ж., педагогика ғылымдарының магистрі, арнайы пәндер 

бойынша сабақтар жүргізеді «Шет тілі/ ағылшын». 

21) Нуралинова Г.М., педагогика ғылымдарының магистрі, арнайы пәндер 

бойынша сабақтар жүргізеді «Кәсіби-бағытталған шет тілі». 



22) Кувшинникова О.А., ф.ғ.к., қазақ, орыс филологиясы және 

журналистика кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша 

сабақтар жүргізеді «Кәсіптік қазақ (орыс) тілі». 

23) Полторжицкая Г.И., қазақ, орыс филологиясы және журналистика 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді «Кәсіптік қазақ (орыс) тілі». 

24) Орсаева Р.А., з.ғ.к., азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 

кафедрасының аға оқытушысы, арнайы пәндер бойынша сабақтар 

жүргізеді «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері». 

25) Еркинкызы З., Кусманова Л.А., юриспруденция магистрі, азаматтық 

құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасының аға оқытушысы, арнайы 

пәндер бойынша сабақтар жүргізеді «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері». 

26) Кругликова М.В., п.ғ.к., Колкутин А.М.,  п.ғ.к., Кругликов А.Н., 

Шкуркин Н.В. – дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының оқытушылары, дене шынықтыру сабақтарын жүргізеді. 

 

1)  

Студенттерг

е арналған 

қосымша 

ақпарат 

- Орналастыру/тұру 

Жаратылыстану ғылымдар және технологиялар орналастырылады 

жұлдызында № 7 мекен-жайы бойынша: Ӛскемен қаласы, Ворошилов 

кӛшесі, 148. Деканаты орналасқан, аудитория №303 3 қабат, жұмыс уақыты 

- күн сайын, жексенбіден басқа сағат 8.00-ден 18.00-ге дейін, 14.00, сенбі 

күні).  

Экология және география кафедрасы орналастырылады атындағы №4 

мекен-жайы бойынша:  

Ӛскемен қаласы, Революционная кӛшесі 2А, аудитория 2 1 қабатта. 

Уақытта кафедра жұмысының күн сайын, жексенбіден басқа сағат 8.00-ден 

18.00-ге дейін, 14.00, сенбі күні). 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  

Студенттердің сабақа дайындалуы мен демалуына жағдай жасалған – 

«Кітапхана» мен «Интернет-кафе»бар.  

 Ас -  150 орынды оқу ғимаратындағы Асхана жұмысында 

уақытылы және сапалы аспен қамтамасыз етілген.  

 Медициналық қызметтер – Университент студенттердің 

медициналық қаралулары медпункте ісе асырылады (СЭС және ГПС 

сұралымдарына сай), бірінші медициналық қызмет кӛрсетіледі, тексерулер, 

профилактиялық іс шаралар жүргізеді. Ӛскемен қаласының №1 қалалық 

ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медицинеалық қызметтер кӛрсетілу 

үшін келісім шарт бар, (нотариалды түрде тіркелген келісім кӛшірмесі 

ұсынылған). Қалалық «Денсаулық орталығы »жұмысшылары мен 

Университет студенттері арасында шиі «Дӛңгелек столдар» ӛткізіліп 

тұрады.  

 Студентік кеңсе - Жастар саясаты орталығы, университет бӛлім 

құрылымы болып саналады, Жастар ісі жӛніндегі комитет пен мӛдениет 

орталыңының бірігуінен құрылған, және де жас студенттердің бірігуі: "Нұр 

Отан" партиясына қарасты, "Жас Отан" жастар қанаты, "Ойшыл жастар 

лигасы", полицияға қарасты "Қыран" студенттік отряды, жас студенттердің 

еңбек жасақтары. 

Оқу үшін жасалған жағдайлар   

 Кабинетер интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген - 3 

 Мультимедиялық зал - 1 



 ЗертханаУНИЦ экология – 1 

 Кешенді зертханасы "Қазгидрометтің" (кафедра филиалы) - 1 

 Мамандандырылған кабинеттер – 3 

 Спорт залы – 1 

 Оқу залы - 1 

 - Студенттік қауымдастықтар. 

 - "Қыран" полицияға қарасты студенттер жасағы  

 - дебат клубтары;  

 - хореографиялық студиясы "Әлем"; 

 - қазақ фольклорлық ансамблі; 

 - студенттер театрлар; 

 - команда КВН факультет; 

 - шығармашылық бірлестігі жанрлық әндер; 

 - шығармашылық бірлестігі жас ақындардың "Жас Қалам". 

 

 

Қосымша 1 

2018 жылғы 1  курс жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәндер  

коды 

Пәндер атауы ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК 

IYa -1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 

1,2 

ООД ОК 

OP  -1103 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 

1 

ООД ОК 

OE  -1108 

Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и предпринима- 

тельства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 

1 

ООД ОК Fil  -1104  Философия 

Философия 

Philosophy 

5 

2 

ООД ОК 

IKT -1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 

2 

ООД ОК 

PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

3 

2 

ООД ОК SIK -1107 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  5 1 ГЭ 



Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

БД ОК 

OZ -1212 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

General earth science 

5 

1 

БД ОК 

TOG -1213 

Геодезия топография негіздерімен 

Топография с основами геодезии 

Topography and principles of geodesy 

5 

1 

БД ОК 

VSEPG -1211 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияға кіріспе 

Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию 

Introduction to the economic, social and 

political geography 

5 

2 

 UP Учебная практика 1 2 

  Физическая культура 14 1-8 

 

 

 

2017 жылғы 2  курс жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәндер  

коды 

Пәндератауы ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

БД ОК 
PK(R)Ya  -

2212 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

БД ОК POIYa  -2213 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

БД КВ Geo  -2210 

Геология 

Геология 

Geology 

5 3 

БД ОК Gm  -2201 

Геоморфология 

Геоморфология 

Geomorphology 

3 3 

БД КВ Kar  -2202 

Картография 

Картография 

Cartography 

5 3 

БД ОК FGK  -2209 

Қазақстанның физикалық географиясы 

Физическая география Казахстана 

Physical geography of Kazakhstan 

3 3 

БД КВ 

OAK  -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 

3 

ПД КВ 

GP  -2314  Топырақ географиясы 

География почв 

Geography of soil 

5 

3 



БД КВ 

Top  -2211 Топонимика 

Топонимика 

Toponymy 

5 

4 

БД ОК 

ESGK  -2210 Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік географиясы 

Экономическая и социальная география 

Казахстана 

Economic and social geography of 

Kazakhstan 

5 

4 

БД КВ 

Rel  -2201 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

БД КВ 

IKiZOS -2209 Қоршаған ортаның ластануы мен 

климаттың ӛзгеруі 

Изменение климата и загрязнение 

окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of 

enviroment 

5 4 

БД КВ 

GNOD  -2213 Демография негізіндегі халықтар 

географиясы 

География населения с основами 

демографии 

Geography of population and principles of 

demography 

5 4 

БД КВ 

LFGR  -2215 Ландшафттану және физикалық-

географиялық аудандастыру 

Ландшафтоведение и физико-

географическое районирование 

Landscape science and physical-

geographical zoning 

5 4 

 

2016 жылғы 3  курс жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәндер  

коды 

Пәндератауы ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

БД КВ GVKO -3203 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

Geography of the East Kazakhstan region 

7 5 

БД КВ OEG -3204 

Жалпы экономикалық география 

Общая экономическая география 

General economic geography 

5 5 

БД КВ GSNG -3205 

ТМД географиясы 

География СНГ 

The geography of the Commonwealth of 

Independent States 

7 5 

ПД ОК FGMO -3206 

Құрлықтар мен мұхиттардың 

физикалық географиясы 

Физическая география материков и 

океанов 

Physical geography of continents and 

3 5 



oceans 

ПД КВ OG -3307 

Геоинформатика негіздері  

Основы геоинформатики 

Bases of geoinformatics 

5 5 

ПД КВ Den -3312 

Дендрология және гүл ӛсіру 

Дендрология и цветоводство 

Dendrology and Floriculture 

5 5 

ПД ОК 

ESPGM  -

3307 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и 

политическая география мира 

Economic, social and political world 

geography 

5 6 

ПД КВ GMH  -3308 

Әлемдік шаруашылық географиясы 

География мирового хозяйства 

The geography of the world economy 

5 6 

ПД КВ ITLD -3305 

Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар 

Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне 

Information technologies in landscape 

design 

5 6 

ПД КВ LLH -3310 

Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану 

Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства 

Forestry with the basics of forest-park 

management 

5 6 

ПД КВ OOP -3306 

Қоғамдық ӛндірістің негіздері 

Основы общественного производства 

Bases of public production 

5 6 

ПД КВ ICPI -3311 

Бақ-саябақ ӛнерінің тарихы 

История садово-паркового искусства 

The history of garden art 

5 6 

 

2015 жылғы 4  курс жинақтау бағдарламасының құрылымы 

Пәндер 

циклі 

Пәндер  

коды 

Пәндератауы ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

БД КВ TLD -4205 

Ландшафттық дизайн теориясы 

Теория ландшафтного дизайна 

The theory of landscape design 

5 7 

БД КВ EDL -4206 

Ландшафт эстетикасы және дизайны 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

5 7 

ПД КВ LPP -4207 

Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и 

проектирование 

Landscape planning and design 

5 7 

БД КВ LA -4211 Ландшафтық архитектура 5 7 



Ландшафтная архитектура 

Landscape architecture 

БД КВ HGP -4212 

Кеңістікте негізгі бейнелеудің кӛркем 

сызбасы 

Художественная графика с основами 

пространственного изображения 

Artistic graphic and the basics of spatial 

images 

5 7 

БД КВ OG -4213 

Қала құрылысы негіздері 

Основы градостроительства 

Fundamentals of Urban Development 

5 7 

 

Қосымша1А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, бірліктер):  

(1 оқу жылы,  2018 жылғы жинақтау) 

 

Атауы Қазақ (орыс) тілі/Казахский (русский) язык/Kazakh 

(Russian) Language 

Код K(R)Ya -1102 

Түрі ООД/ЖМП 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1,2 

Кредиттер саны 10 

Ф.И.О. Кувшинникова О.А. 

Ғылыми дәреже және атауы Ф.ғ.к. 

Курстың мақсаты тәрбиелеу, мемлекеттік тілді құрметтеуге тәрбиелеу, саналы 

қарым-қатынас ретінде оған құбылысына; мәдениет түсінігі 

ретінде мемлекеттік тілді негізгі қарым-қатынас құралдары, 

құралдар, білім алудың әр түрлі салаларында адам қызметін, 

құралдарын игеру, моральдық-этикалық нормаларының, 

қоғамда қабылданған; сезінуі, эстетикалық құндылықтар, қазақ 

тілі. 

Құзыреттілік құзыреттері жалпы білімділікке: 

- саласында базалық білімінің болуы қазақ тілін 

қалыптастыруға ықпал ететін жоғары білімді, зияткерлік жеке 

және ой-ӛрісі кең және мәдени ойлау; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да 

әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, ӛзінің кӛзқарасын 

дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттіліктер:  

- алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, білу, 

барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курстар преквезиті білу тілдің құрылымын, жұмыс істей білу словарем 

Курстың қысқаша мазмұны Курс мазмұны қазақ тілінің негізделген жалпы нацеленностью 

білім беру процесін қол жеткізуге метапредметных және пәндік 

оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз 

етеді қалыптастыру және дамыту, коммуникативтік, тілдік 

және лингвистикалық (языковедческой) және 

культуроведческой ӛткізді. 



Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1,2 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Абилхасимова Б.Б. Русский язык и специальность: 

географический профиль  : учеб. пособие по науч. стилю речи / 

Б. Б. Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. 

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное 

пособие по развитию навыков устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ 

университеті, 2015.- 

3. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

4. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. 

Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы ағымдық бақылау (тестілеу, білу номенклатурасын), емтихан 

(жазбаша немесе компьютерлік тестілеу) 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Шетел тілі/Иностранный язык/Foreign language 

Код IYa -1101 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1,2 

Кредиттер саны 10 

Ф.И.О. Маутбекова  А.Ж. 

Ғылыми дәреже және атауы оқутышы 

Курстың мақсаты қамтамасыз ету практикалық меңгеру 

Құзыреттілік - қабылдау қабілеті, жалпылау, талдау, ақпараттарды қою 

мақсаттары мен таңдау жолдарын, оны қол жеткізу; 

- білу, логикалық дұрыс, дәлелді және анық құра ауызша 

және жазбаша сӛйлеу;  

- дайын кооперация әріптестерімен, ұжымда жұмыс істеуге; 

- қабылдау қабілеті, жалпылау, талдау, ақпараттарды қою 

мақсаттары мен таңдау жолдарын, оның жетістіктері. 

Кәсіби құзыреті: 

- ӛзінің кәсіби қызметінде қолдану базалық және кәсіптік 

кескінделген білімдер мен дағдыларды шет тілін білу; 

- қолдана білу-кәсіби ортада шет тілін білу, келіссӛздер 

дағдылары самообразовании кеңінен қолдану және шетелдік 

әдебиеттер бар. 

Курстар преквезиті техникалық аударма, ауызша, екі жақты аударма, аударманың 

теориясы мен тәжірибесі, іскерлік шет тілі, кӛркем аударма 

Курстың қысқаша мазмұны қамтамасыз ету практикалық меңгеру шегінде сол 

грамматикалық және лексикалық тақырыптар енгізілген 

бағдарлама мен оқулық, 2-курс. Меңгеру тілдік құралдармен 

кӛзделеді қалыптастыру процесінде сӛйлеу дағдыларын 



қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1,2 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Kunanbayeva S.S., Karmysova M.K. and others. The concept of 

development of foreign language education of the Republic of 

Kazakhstan. Almaty, 2010. 

2. Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern foreign 

language education. Almaty, 2010. 

3. McMillan Dictionary of Contemporary English. - McMillan, 

2010. 

4.R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic 

Skills. Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. 

- 2009. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы ағымдық бақылау (тестілеу, білу номенклатурасын), емтихан 

(жазбаша немесе компьютерлік тестілеу) 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Құқық негіздері/Основы права/Bases of law 

Код OP -1103 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1  

Кредиттер саны 3 

Ф.И.О. Рамазанова А.С., Сабитова А.А. 

Ғылыми дәреже және атауы з.ғ.к. 

Курстың мақсаты белгілі бір қауымдастықтың (мемлекеттік, діни, этникалық)  

мүшелерімен қабылданып олардың әрекеттерін реттеуде 

негізге алынатын адам тәртібінің құндылықтары, құқықтық 

идеялары, сенімдері, біліктіліктері мен стереотиптерінің, 

құқықтық дәстүрлердің жүйесі болып танылатын құқықтық 

мәдениетті қалыптастыру болып табылады. 

Құзыреттілік жалпы мәдени: 
 – заманауи ӛркениетті сақтап қалу мен ары қарай 

дамытуға қажетті адамгершілік құндылықтарының мәні мен 

маңызын түсіну; адамгершілік, еркіндік және демократиялық  

қағидаттары негізінде қоғамды жетілдіру және дамыту (ОК-1);  
– кӛзқарастарын қалыптастыру, табиғи және қоғамдық 

ғылымдарды игеру негізінде әлем бейнесінің заманауй 

концепцияларын түсіну (ОК-2);  
– ғылыми ойлау мәдениетін, фактілер мен теориялық 

ережелерді қорытуды, талдауды және жинақтауды иелену  (ОК-

3); 
 – кәсіби тәжірибенің әртүрлі салаларындағы  типтік 

міндеттерді шешу үшін қажетті болатын категориялар мен 

әдістерді пайдалану (ОК-4);  
–  ӛз қызметінде нормативтік құққтық құжаттарды 

пайдалану (ОК-14) 



Курстар преквезиті Тарих,  АҚҚ 

Курстың қысқаша мазмұны Мемлекет пен құқықтың пайда болуының  және  дамуының  

тарихы мен теориялары,  мемлекеттің түрлері мен тұрпаттары,  

мемлекеттік басқару, ұйымдастыру және саяси режим 

тұрпаттары, құқық жүйелері мен қайнар кӛздері,  құқық 

салаларының негіздері  (конституциялық, әкімшілік, азаматтық, 

қылмыстық, отбасылық, еңбектік және халықаралық),  ҚР құққ 

қорғау органдарының үәкілеттілігі мен қызметтері, азаматтық 

және қылмыстық іс жүргізудің негіздері 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 

2. Оспанов К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. 

И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 

3. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 

4. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. 

- толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. 

5. Ӛміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : 

"LEM" баспасы, 2015. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары - пререквизиттерді орындау 
- жұмыс оқу бағдарламасын (силлабусты) орындау 
- межелік бақылауды ӛту (7,15 апталар) және қорытынды 

бақылаудан ӛту (емтихан) 

 

Атауы Экономика және кәсіпкерліктің негіздері /Основы 

экономики и предпринимательства / The basics of Economics 

and entrepreneurship  

Код OE  -1108 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1  

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Ордабаева М.А. 

Ғылыми дәреже және атауы э.ғ.к.,     PhD докторы 

Курстың мақсаты Экономикалық білім негіздерін меңгеру, болуы туралы ғылыми 

кӛзқарасты, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б.; біледі 

және түсінеді мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, 

экономика, экономикадағы мемлекеттік сектордың рӛлін. 

Құзыреттілік Білуге тиіс: негізгі ұғымдар мен модельдері 

микроэкономикалық теория, макроэкономика және әлемдік 

экономика; негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштер және 

оларды есептеу принциптері. 

Істей білуі тиіс: ұғым-категориялық аппаратын, негізгі заңдары 

гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар кәсіби қызметін 

дұрыс пайдалану ӛз қызметінде кәсіптік лексиканы; талдау 



негізгі экономикалық оқиға ӛз елімізде және одан тыс 

жерлерде, табу және пайдалану үшін қажетті ақпаратты 

бағдарлау негізгі ағымдағы мәселелері экономика. 

Дағдысы болуы керек: тұтас кӛзқарас проблемаларды талдау; 

қоғамның сыни кӛзқараспен қабылдау экономикалық ақпарат. 

Курстар преквезиті мектеп курсы бойынша математика, Қазіргі заманғы Қазақстан 

тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Пәні және әдісі экономикалық теория. Жалпы нарықтық 

шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс 

теориясының негіздері. Шығындардың қалыптасу 

ерекшеліктері мен кәсіпорынның табысы. Кәсіпкерлік қызмет. 

Негізгі заңдар жұмыс істеуі макроэкономика. Экономикалық 

цикл. Инфляция және жұмыссыздық. Мемлекеттік реттеу мен 

рӛлі қаржылық және фискалдық саясат. Ақша-несие 

саясатының рӛлі. Халықаралық экономикалық қатынастар және 

сыртқы экономикалық қызметті реттеу.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, 

тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика, 2015.- 

2. Ахметова, Л. М. Основы экономики [Текст]  : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. 

3. Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст]  : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017 

4. Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., 

стер..- Астана : Фолиант, 2017. 

5. Мэнкью, Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

6. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

7. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

8. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық теория: 

Оқулық./ Алматы, 2015.  

9. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

10. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник / Н.Ю. Круглова. 

- М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

11. Сергеев, А.П. Основы бизнеса (для бакалавров) / А.П. 

Сергеев. - М.: КноРус, 2017. - 440 c. 

12. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. 

Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 c. 

13.Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. 

Рубин. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 



Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Философия/Философия/ Philosophy 

Код Fil -1104 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Сейтембетов Е.Ж. 

Ғылыми дәреже және атауы ф.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты болашақ кәсіби қызмет контекстіндегі оның негізгі бӛлімдері, 

мәселелері және оларды зерттеу әдістері туралы студенттердің 

әлемді танудың ерекше түрі ретінде философия туралы тұтас 

түсінігін қалыптастыру 

Құзыреттілік мәдениет контекстіндегі тарихи типтері  білу;  

философиялық-дүниетанымдық және методологиялық 

мәдениетін негіздерін қалыптастыру; 

білулерін үлкен кӛптеген пікірлер мен тұжырымдамалар, 

наным мен құндылықтарды. 

Курстар преквезиті Қазіргі Қазақстан тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Философияның пәні мен 

әдісі. Сана, рух және тіл. Болмыс және тіршілік. Мән және бар 

болу. Онтология – болмыс туралы ілім. Таным философиялық 

мәселе ретінде.  Әртүрлі философиялық концепциялардағы бі- 

лім мәнінің анықтамалары. Білім, ғылым, техника және 

технологиялар. Қазақ халқының озық ұлттық этикалық 

құндылықтарын сақтап, дамыту – қоғамдық сана жаңғыруының 

алғы- шарты және негізі. Философия тарихындағы еркіндік 

ұғымы. Философия және ӛнер.  Қоғам философиялық ұғым 

ретінде.  Тарих философиясы. Дін философиясы. «Мәңгілік Ел» 

және «Рухани жаңғыру» – жаңа Қазақстан философиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 2 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Назарбаев Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». 

http://www.akorda.kz. 

2. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 

2016. 

3. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. Т.1-Т.2. - Алматы:2018 ж. 

4. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан 

Дерридаға дейін: [оқулық] / Д. Джонстон. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

5. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы: [оқулық] / 

Р.Хесс. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. 

6. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы: [оқулық] / Э. Кенни: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры. - Т.1. - [б. м.]. - 2018. 

7. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Орта ғасыр 



философиясы: [оқулық] / Э.Кенни: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - Т.2. - [б. м.]. - 2018. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Information and communication technologies (in English 

language) 

Код IKT -1105 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Тукушова А.Е., Сатбаева М.А.  

Ғылыми дәреже және атауы Информатика магистрі, педагогика ғылымдарының магистрі 

Курстың мақсаты Пәнді игерудің мақсаты студенттерде цифрлы технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу, сақтау мен ӛңдеу, ақпаратты жинақтау 

және тарату әдістеріне сыни түрде баға беру мен талдау жасау 

қабілеттерін қалыптастыру болып табылады 

Құзыреттілік білуі тиіс: 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

тағайындалуын, мазмұны және даму тенденцияларын, нақты 

мәселелерді шешу үшін ең қолайлы технологияларды таңдауды 

негіздеу; 

- ақпарат жинақтауды, сақтауды және ӛңдеу әдістерін, 

ақпараттық және коммуникациялық үдерістерді жүзеге асыру 

тәсілдерін; 

- компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, 

негізгі компоненттердің мақсаты мен қызметін; 

меңгеруі тиіс: 

- ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу және тарату үшін Интернеттегі 

ақпараттық ресурстарды, бұлтты және мобильді қызметтерді 

пайдалануды; 

- деректерді жинақтау, тарату, ӛңдеу және сақтау үшін 

компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және 

аппараттық құралдарын пайдалануды; 

- ақпараттарды қорғау әдістерін және құралдарын таңдауды 

және талдауды негіздеуді; 

Кәсіби дағдыларға ие болу:  

- деректерді талдау және түрлі іс-шараларға арналған 

деректерді басқару құралдарын әзірлеу үшін сандық 

технологияларды пайдалану; 

- заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін 



жүзеге асыру. 

Курстар преквезиті Мектептің информатика курсы 

Курстың қысқаша мазмұны Әлеуметтік дамудың негізгі секторларындағы АКТ рӛлі. АКТ 

стандарттары. Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы. Бағдарламалық жасақтама. 

Операциялық жүйелер. Адам мен  компьютерлік әрекеттестігі. 

Деректер базасы жүйесі. Деректерді талдау. Деректерді 

басқару. Желілер мен телекоммуникация. Киберқауіпсіздік. 

Интернет технологиялар. Бұлтты және мобильді 

технологиялар. Мультимедиялық технологиялар. Smart 

технология. Электрондық бизнес. Электронды оқыту. 

Электрондық үкімет. Кәсіби салада ақпараттық технологиялар. 

Ӛнеркәсіптік АКТ. АКТ даму перспективалары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст]  / В. А. Трайнев В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с.  2011. 

2. Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau. - 288 p. 2013. 

3. Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, 

S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 

200 p. 2012. 

4. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии: [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш; 

М-во образования и науки РК. - Алматы: Бастау. - 544 с. 2017. 

5. Shynybekov D. Information and communication technologies : 

textbook: in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс, ағылшын 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

 

Атауы Саясаттану-әлеуметтану/Политология-социология/Political 

science-sociology 

Код PS -1106 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Магзумов М.Т. 

Ғылыми дәреже және атауы к.и.н., доцент 

Курстың мақсаты «Саясаттану-Әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың 



бойында қазіргі әлеуметтік ӛмірдің күрделі құбылыстар мен 

үрдістерін еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси 

құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми кӛзқарас 

беруді дамытуға кӛмектесеу, ғылыми ойлау, әлеуметтік және 

саяси оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті 

білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет 

қалыптастыру 

Құзыреттілік Білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және 

тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу 

орталықтарын және әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның 

институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу принциптерін; 

 Істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси 

үрдістер мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша 

және жазбаша ӛз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық 

пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық 

социологиялық кӛзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

Дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын 

талдау, болжау және жоспарлау; тӛзімділік пен құрметке 

негізделген тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

туралы тұтас кӛзқарасы болу; социологиялық зерттеулер 

әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан 

ойлау») сыни қабылдау. 

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси 

тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен белсенді және 

демократиялық қатысу ниетіне негізделген әлеуметтік 

құзыреттерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған; 

базалық оқыту адамның қабылдауы мен ӛзара түсіністікті 

дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта 

бірге ӛмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық ӛмірге қатысуға тұтасымен 

мүмкіндік береді. 

Курстар преквезиті философия, қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны «Саясаттану-Әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық 

перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің 

дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; 

ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік 

ӛзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік 

теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен 

қазіргі заманның режимдері; Мемлекеттік және азаматтық 

қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және 

идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 

стратегиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 2 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 2. Иманбаев М.,  Смағұлов Е., Саясаттану негіздері: 

оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

2. Мейірманов С.Т., Саясат теориясы және саясаттану пәнін 

оқыту әдістемесі: оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

3. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағанбетова З.Н., 

Саясаттану-Алматы:2009-176-б 

4. Кӛшербаев Д.Б., Саясаттағы имидж: оқу құрал - Алматы: 



Эверо 2017- 287 б 

5. Цыганкова П.А., Международные отношения и мировая 

политика.-Москва: Юрайт 2017-385 б. 

6. Куканова Е.В., Павленок П.Д., Политология и социология: 

учебник для вузов- Москва: Юрайт-2017. -285 с. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

 

Атауы Қазақстанның қазіргі заман тарихы/Современная история 

Казахстана/The modern history of Kazakhstan 

Код SIK -1107 

Түрі ООД 

Курс деңгейі/ пәндер МК  

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Ӛскембай А.А., Аубакирова Ж.С. 

Ғылыми дәреже және атауы т.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы 

объективті тарихи білім беру; студенттердің назарын 

мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен даму мәселелеріне аудару 

Құзыреттілік Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін білуге тиіс; 

Сыни талдау арқылы адамзат қоғамының дүниежүзілік-тарихи 

дамуының жалпы парадигмасымен тарихи ӛткен құбылыстар 

мен оқиғаларды салыстыра білуі керек; тарихи ӛткенді және 

дәлелді ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы 

проблемаларды шешу мүмкіндігін ұсыну; мәдениаралық 

диалог пен рухани мұраға ұқыпты қараудың практикалық 

әлеуетін анықтау; 

Қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдарларын Тарихи сипаттау мен талдау тәсілдерін; қазіргі 

заманғы қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен 

маңызын талдау дағдыларын; қазақстандық бірегейлік пен 

патриотизмді қалыптастырудағы тарихи білімнің негізін 

қалаушы рӛлін негіздеу; қазіргі қоғамның ӛзара түсіністігі, 

тӛзімділігі мен демократиялық құндылықтары 

басымдықтарындағы жеке азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

дағдыларын меңгеруге тиіс. 

Құзыреттілік: зерттеу (білім беру және ғылыми жобаларды 

дамыту); ақпараттық және коммуникациялық құзыреттілік; 

жеке тұлғаны (әлеуметтендіру, жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі жүзеге 

асыру, үздіксіз кәсіптік ӛсуге деген ұмтылыс) және адам 

ресурстарын басқарудағы адамның құзыреттілігін (командада 

жұмыс істей білу). 

Курстар преквезиті Қазақстандағы мектеп тарихы курсы 



Курстың қысқаша мазмұны Қазақстанның қазіргі заман тарихын зерделеу бізге заманауи 

тарихтың негізгі оқиғаларын тарихи дүниетанымдық және 

азаматтық ұстанымды қалыптастыруға, Отан тарихының 

ғылыми негізделген тұжырымдамасын қалыптастыруға, 

республиканың экономикалық және идеялық-мәдени ӛзін-ӛзі 

қамтамасыз ету бағыты бойынша жедел жаңғырту және шығу 

кезеңінде дамудың қазақстандық моделінің мазмұнын нақты 

ғылыми-тарихи білумен толықтыру, полиэтникалық және 

поликонфессиялық қазақстандық қоғамды шоғырландыру үшін 

идеологиялық және рухани негіз құру, дүниежүзілік тарих 

контексінде қазіргі Қазақстан тарихының бірегей және 

маңызды орнын айқындайтын ғылыми қағидаттарды ашу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

МЕ 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 

2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 

2016. – 264 с. 

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] 

/ А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция [монография] / 

К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. 

Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5. Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ ғ.соңы – ХҮІ 

ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. 

6. Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары. – 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Жалпы жертану / Общее землеведение/ General earth science 

Код OZ-1212 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ОК  

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы География магистрі 

Курстың мақсаты туралы білімді қалыптастыру географиялық қабықтағы, жалпы 

сверхсложном білім туралы планетарной геосистеме қажетті 

оңтайландыру үшін қоршаған табиғи ортаны басқарудың 

географиялық процестерге жаһандық деңгейде. 

Құзыреттілік Білім және түсіну – білу және түсіну туралы ілім 

географиялық қабықтағы, тік ярусное құрылысы және кӛлденең 



саралауды географиялық қабықтың сипаттамасы салалары-

компоненттердің географиялық қабықтың жалпы 

заңдылықтарын, географиялық қабықтың даму, ғарыштық және 

общепланетарные факторлар әсер географиялық қабығы, 

ғалымдар землеведов және олардың негізгі еңбектері, қысқаша 

тарихын жалпы землеведения, нақты бір географиялық 

номенклатурасын, негізгі терминдер мен анықтамалар. 

Білімдерін қолдану және пониманий - пайдалану 

теориялық білімдерді орындау кезінде әр түрлі практикалық 

жұмыстарды құру профильдер, схемалар. 

Шығару (құрастыру) пайымдауларды - айтысып 

дұрыстығы туралы теориялар шығарылған Жер; туралы жалпы 

кӛріністе Жер сияқты планета Күн жүйесі, географиялық 

қабықтағы саласындағы ретінде ӛмір сүру адам. 

Коммуникативтік дағдылар - білімді қолдану курстың 

практикалық ӛмір. 

Оқу дағдылары - жұмыс істей тақырыптық карталарды 

құрастыру, физико–географиялық сипаттамалары, бағдарлану 

бойынша настенной картасы бойынша "әлемнің Физикалық 

картасы", дұрыс бедерін настенной картада географиялық 

объектілер, пікір жазу. 

Курстар преквезиті Топография геодезия негіздерімен, геология 

Курстың қысқаша мазмұны Географиялық қабық зерттеу объектісі жалпы землеведения. 

Жер Әлемнің. Негізгі компоненттері географиялық қабықтың. 

Аймақтары географиялық қабықшада. Бӛлу құрлық және теңіз. 

Негізгі ерекшеліктері-құрылыстың үстіңгі бетінің (типтері, жер 

қыртысының, жер сілкінісі, вулкандар). Атмосфера, оның 

құрамы мен құрылысы. Гидросфера. Кӛлдер және батпақтар, 

олардың рӛлі географиялық қабықтағы Жер. Судың Әлемдік 

мұхит, қасиеттері мен динамикасы (ағым). Мұздықтар және 

кӛпжылдық мерзлота, олардың географиялық мәні. Топырақ. 

Ықпал етуші факторлар. Сипаттамасы негізгі топырақ 

типтерінің, олардың бӛлу. Тірі зат массасы, бӛлу және мәні. 

Жылу бӛлу, климаттық аймақтың Жер. Аймақтары ӛсімдіктің 

негізгі типі бар (тундра, тайга, дала, шӛл және т. б.). Жалпы 

географиялық заңдылықтары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2012.- 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Геодезия топография негіздерімен /Топография с основами 

геодезии/ Topography and principles of geodesy 

Код TOG  -1213 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ОК  



Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Калеева К.М. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты Пәннің мақсаты: туралы түсініктерді қалыптастыру 

жоспарлары мен топографиялық карталарда, олардың 

ерекшеліктері және топографиялық түсірілімі. 

Құзыреттілік Білу және түсіну: туралы түсініктерді қалыптастыру 

жоспарлары мен топографиялық карталар мен олардың 

ерекшеліктері туралы және топографиялық түсірілімі; 

жергілікті жерді бағдарлау. 

Білімдерін қолдану және пониманий: ұғымдарды қалыптастыру 

топографиялық карта және оны пайдалану; жергілікті жерді 

суретке түсіру; мәні топографиялық карта элементтері ұстау 

және ӛлшеу мүмкіндігі топографиялық карталарды Әдістері; 

түсірілім жерде. 

Шығару (құрастыру) пайымдауларды: қамтамасыз ету, кәсіби 

бағыттағы студенттерді даярлау негізінде зерделеу және 

пайдалану топографиялық карталармен; зерттеу әдістерін, жер 

беті топографиялық түсірілім;  

Коммуникативті дағдылар: дағдыларын студенттердің бойына 

сіңіруге пайдалану және қолдану, топографиялық карталарды 

шығару; түсіру жерде бағдарлау онда;  

Оқу дағдысы: қолданылуы, алған білім мен ӛзара байланысы 

курс топография басқа пәндермен ӛткенде географиялық 

пәндер. Дайындау схемалық жоспарлары жергілікті жерлерде, 

жергілікті жерді бағдарлау. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны туралы білімді қалыптастыру беті суши геометриялық 

тұрғыдан бітімі туралы және мӛлшерде Жер зерттеу әдістерін 

құру координаттық жүйелер, жер бетінің ӛткізу және оған әр 

түрлі ӛлшеу. Зерттеу түсірілім жерде жүйесін шартты белгілері 

топографиялық карталардың ережесін графикалық ұсыну 

элементтерін, жер бетінің орындау арқылы түсіру. Жоспарлы, 

биік және жоспарлы-биіктік түсіру оптикалық және қарапайым 

аспаптармен. Жоспарын жасау кӛз мӛлшермен және 

буссольной түсіру. Жұмыс топографиялық геодезиялық 

аспаптармен жерлерде. Камеральдық ӛңдеу және 

материалдарды ӛлшеу және оларды графикалық түрде 

топографиялық карталар мен жоспарды жерде.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 1 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. Михелева.- 12--е 

изд., стереотип.- М. : Академия, 2014. 

2. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия негіздерімен  : оқу 

құралы / Б. Ы. Жұмаділдә, Д. М. Жантілесова, Ж. Х. 

Жантілесова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 



зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Introduction to the economic, social and political geography 

Код VSEPG  -1211 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер ОК  

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж., Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы PhD докторы, география магистрі, аға оқытушылар 

Курстың мақсаты студенттерде экономикалық-географиялық ойлау, білім 

мазмұны мен құрылымы, экономикалық және әлеуметтік 

география, негізгі даму кезеңдері, теориялық негіздерін, 

ғылым, байланыстар физикалық географиямен және басқа да 

географиялық ғылымдармен, білім туралы кеңістіктік 

айырмашылықтар, шаруашылықта жекелеген елдер мен 

аймақтардың жер шарындағы. 

Құзыреттілік Білу және түсіну, теориялық қағидаларды, заңдар мен 

заңдылықтарды, экономикалық география. 

Қолдану теориялық іргелі білімді меңгеру географиялық 

әдістермен жүргізе білу іздеу экономикалық-географиялық 

ақпарат.  

Шығару (құрастыру) пайымдауларды қажеттіліктері туралы 

қазіргі қоғамның экономикалық-географиялық білімге арналған 

әлеуметтік және экономикалық проблемаларды шешу. 

Коммуникативтік дағдылар – білу бӛлу үшін әлеуметтік 

тапсырыс белгілі бір экономикалық-географиялық зерттеулер. 

Оқу дағдысы - білу, ақпаратты талдау, болуы жоғары 

техникалық дайындық, еркін меңгеру, түрлі компьютерлік 

бағдарламалармен жүргізу үшін географиялық зерттеулерді, 

деректерді ӛңдеу және материалды ұсыну. 

Курстар преквезиті Философия, жалпы жертану, геология 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу мазмұны мен құрылымын экономикалық және 

әлеуметтік география, даму ерекшеліктері мен ғылым, негізгі 

санаттарды, теорияларды; әлеуетті аумағында ӛндіргіш 

күштерді орналастырудың, экономика құрылымын 

шаруашылық кешенінің және аумақтық ұйымдастыру. 

Зерттеуге байланысты теориялық зерттеулер практикалық, 

әлеуметтік-шаруашылық міндеттері қоғам. Біліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру талдау экономикалық-географиялық 

ақпаратты жүргізу, экономикалық-географиялық зерттеу, 

теориялық білімдерді қолдану және түсіну байланыстар табиғи 

және қоғамдық-экономикалық құбылыстардың қалыптастыру 

жағдайында нарықтық экономика  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 2 семестр 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география 



зарубежных стран: учебник для вузов /Ю.Н.Гладкий, 

В.Д.Сухоруков.- 2-е изд.- М.: Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: 

учеб. пособие /Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М. Г. Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы: 2 бӛлім: оқу құралы /В.П. 

Максаковский, Ш.М.Надыров, Ә.Т.Мылқайдаров. - Алматы : 

Қазақ университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

Оқыту әдістері дәріс қолдана отырып, мультимедиялық презентацияларды, 

электрондық оқу ресурстары, жұмыс, карталармен жұмыс 

жасау, экономикалық-географиялық сипаттамалары 

Әдістер /бағалауформасы ағымдық бақылау (тестілеу, білу номенклатурасын), емтихан 

(жазбаша немесе компьютерлік тестілеу) 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Физическая культура  /Дене шынықтыру  /Physical 

education 

Код ДП 

Түрі ҚМ 

Курс деңгейі/ пәндер МК  

Оқу жылы 2018-2019 (с 1-го по 4 год) 

Оқу семестрі 1-8 семестр 

Кредиттер саны 14 

Ф.И.О. Кругликова М.В. 

Ғылыми дәреже және атауы П.ғ.к. 

Курстың мақсаты денсаулықты сақтау және нығайту үшін дене шынықтыру және 

спорт құралдарын мақсатты пайдалануды қамтамасыз ететін 

студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін 

қалыптастыру. Студенттердің дене тәрбиесі келесі міндеттерді 

шешеді: - дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға деген 

жағымды қарым-қатынасты, қызығушылық пен қажеттілікті 

қалыптастыру; - студенттің физикалық денсаулық деңгейін 

арттыру; -бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру іс-

шараларына және спорт түрлері бойынша жарыстарға 

дайындалу және қатысу. 

Құзыреттілік Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

денсаулық жағдайын бағалау критерийлері; жалпы адам 

ағзасына физикалық жүктемелердің әсер етуінің жалпы 

заңдылықтары, жекелеген органдар мен мүшелер жүйесі; дене 

жүктемелеріне ағзаның бейімделу механизмдері, организмнің 

компенсаторлық және бейімделу реакциялары; дене 

реабилитациясының негізгі құралдары, қолда бар ауруға сәйкес 

келетін кӛрсеткіштер мен қарсы айғақтарды есепке ала отырып, 

дене жаттығуларымен ӛз бетінше айналысу әдістемесінің 

негіздері; Бұқаралық спорт түрлері бойынша жарыстарды 

ұйымдастыру және олардың тӛрешілік негіздері;  

Білуі тиіс: жеке ӛмірде денсаулық сақтау технологияларын 

қолдануды; аурулардың алдын алу және денсаулықты нығайту 



үшін дене тәрбиесі құралдарын пайдалануды; дене 

жаттығуларын меңгеруге әдістемелік тәсілдерді қолдануды, 

дене дамуының, дене және функционалдық дайындығының, 

дене денсаулығының деңгейін бағалауды; дене жаттығуларын 

қолдануға айғақтар мен қарсы кӛрсетілімдерді ескере отырып, 

кәсіби-қолданбалы бағыттағы дене жаттығуларының кешенін 

орындауды. 

Дағдылар: денсаулықты сақтау мен нығайтуды қамтамасыз 

ететін салауатты ӛмір салтының негіздері, ӛзін-ӛзі жетілдіру 

және дамыту; дене жүктемесін реттеу. 

Курстар преквезиті Дене шынықтыру мектеп курсы 

Курстың қысқаша мазмұны ЖОО-дағы "дене шынықтыру" курсы қазіргі маман тұлғасының 

жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру бойынша Ұлттық 

бағдарламаның ажырамас бӛлігі, студенттерді гуманистік 

тәрбиелеу жүйесі болып табылады. Курстың мазмұнына 

теориялық және практикалық бӛлімдер кіреді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Дифференциалды сынақ 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.: Академия, 2012. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.:КноРус, 2015. 

3. Гончарук С.В. Активный образ жизни и здоровье студента. 

Белгород: Политерра, 2014. 

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. – М.: 

Вако, 2012. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Дифференциалды сынақ 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Бақылау нормативтерін тапсыру үшін студенттер негізгі және 

арнайы медициналық топтар, бақылау жұмыстары үшін 

студент босатылған сабақтардың денсаулық жағдайы / 

сараланған сынақ. 

 

Атауы Оқу іс-тәжірибесі 

Код UP 

Түрі ТМ 

Курс деңгейі/ пәндер бакалавриат 

Оқу жылы 2018-2019 (1-й год) 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 1 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж., Калеева К.М., Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқутышылар 

Курстың мақсаты Таныстыру әдістерімен далалық географиялық зерттеулер. 

Құзыреттілік теориялық ережелерін физикалық және экономикалық 

география, топография, білу жинауға және ӛңдеуге туралы 

мәліметтер географиялық объектілер, талдау дағдыларын 

меңгеру статистикалық деректерді ұсыну-қимылдары 

тәртібінің графикалық және картографиялық түрде жасау 

картосхем, жоспарларын жерде. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану, геодезия негізерімен топография, 



экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу табиғи және экономикалық-географиялық 

объектілердің аумағында, әдістерін географиялық зерттеулер. 

Жоспарлау дала маршруттарды жүргізу, түсіру, аумақты 

белгілеу, негізгі объектілерді құру, жергілікті жер жоспарының 

масштабында. Далалық кезең үшін экономикалық-

географиялық зерттеулер талап етеді экскурсия ұйымдастыру, 

жинау, деректерді шынайы әдеби, статистикалық кӛздері, 

мамандармен әңгімелесу. Практика жӛніндегі күнделікті 

жүргізу. Деректерді жинау және ӛңдеу, құрастыру, сипаттау, 

салыстыру, талдау. Графикалық ӛңдеу статистикалық және 

далалық деректер. Есептік құжаттамаларды жасау. Тәжірибе 3 

кезеңнен тұрады – дайындық, далалық және камералдық кезең. 

Әрбір кезең ӛз мақсаттары, міндеттері және міндетті 

нәтижелері. Есептер міндетті түрде кафедрада сақталады, 5 

жыл ішінде. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Дифференциалды сынақ 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Калиев Б. Ш. Географиядан оқу-далалық практикасы  : оқу-

әдістемелік құралы / Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі. - Алматы : ЖК "Отан", 2016.   

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы зачет 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Теориялық білімді практикада растау, материалдарды жинау 

және ӛңдеу, есепті құрастыру. Ережелерін қатаң сақтау, 

қауіпсіздік техникасы және тәжірибесі. 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, бірліктер):  

(2 оқу жылы,  2017 жылғы жинақтау) 

 

Атауы Кәсіптік қазақ (орыс) тілі/Профессиональный казахский 

(русский) язык/Professional Kazakh (Russian) Language  

Код PK(R)Ya  -2212 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер МК 

Оқу жылы 2-і жыл 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны 3 

Ф.И.О. Кувшинникова О.А., Полторжицкая Г.И. 

Ғылыми дәреже және атауы Ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курстың мақсаты "География" мамандығының пән саласына кәсіби орыс тілінде 

кіріспе 

Құзыреттілік Студент білуі тиіс: географиядан орыс тіліндегі кәсіби 

терминологияны; мамандық тілінің лексикалық және 

грамматикалық минимумын; сӛйлеу этикетінің ерекшеліктерін; 

кӛпшілік алдында сӛйлеуді құру ерекшеліктерін. 

Меңгеруі керек: география пәні бойынша орыс тілінде оқу, 

ғылыми әдебиеттерді талдау және зерттеу (кәсіби мазмұнның 

монологиялық пікірі); кәсіби мазмұнның тестілерін қазақ 

тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қазақ тіліне аудару; орыс 

тілінде жазбаша түрде ой мен пікірлерді еркін және кәсіби 



түрде жеткізе білу; арнайы тақырыптарға мәтін жазу.  

Меңгеруі тиіс: орыс тілінде ауызша және жазбаша сӛйлеу. 

Курстар преквезиті Орыс тілі 

Курстың қысқаша мазмұны Кәсіби қарым-қатынастың қазіргі жағдайы белгілі бір 

талаптарды талап етеді, оларды орындау үшін кәсіби 

коммуникация тілі бірлігін дұрыс ресімдеу ғана емес, олардың 

мәндерінің баламалылығы да, қажетті халықаралық 

стандарттарға сәйкестігі да қажет болып табылады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

2. Абилхасимова Б. Б. Русский язык и специальность: 

географический профиль: учеб. пособие по науч. стилю речи 

/ Б.Б.Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2014. 

3. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : 

учебное пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов изучающих русский язык как иностранный.- 

Алматы  : Қазақ университеті, 2015 

4. Жанилова Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс 

русского языка: Учебник, Алматы, 2015. 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов, Ростов н/Дону: Феникс, 2017. – 539 с. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау  

 

Атауы Кәсіби-бағытталған шет тілі/Профессионально-

ориентированный иностранный язык/Professionally-oriented 

foreign language  

Код POIYa  -2213 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер МК 

Оқу жылы 2 жыл 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит 

Ф.И.О. Нуралинова Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы Педагогика ғылымдарының магистрі  

Курстың мақсаты мамандарды дайындау меңгерген шет тілін құралы ретінде 

оның жеке, ғылыми және мәдени байланыстар-ағылшын тілі 

ана тілі және, ең бастысы, қалай жолға қою құралы кәсіптік 

қарым-қатынас үшін тиімді тәжірибе алмасу, болашақ 

ӛндірістік қызмет 

Құзыреттілік - Ойлау мәдениетін меңгеріп, білу, оның жалпы заңдарын білу 

жазбаша және ауызша ағылшын тілінде дұрыс (қисынды);-

қабілетті болуы, жазбаша және ауызша коммуникация , 

мемлекеттік тілде жұмыс істей ақпарат әр түрлі кӛздерден, 

оның ішінде түпнұсқа; -білу іс жүзінде талдау, логика, әр түрлі 

ойлау, талдау дағдылары және кӛпшілік алдында сӛйлеу, 



дәлелдеу, пікірталас жүргізу және полемики ағылшын тілінде 

;меңгеруі керек порождать мәтіндерді редакциялау және 

кәсіптік және әлеуметтік маңызды.  

-  объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да 

әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, ӛзінің кӛзқарасын 

дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

- алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, білу, 

барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курстар преквезиті ағылшын 

Курстың қысқаша мазмұны Курс мазмұны негізделген жалпы нацеленностью білім беру 

процесін қол жеткізуге метапредметных және пәндік оқыту 

мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді 

қалыптастыру және дамыту, коммуникативтік, тілдік және 

лингвистикалық (языковедческой) және культуроведческой 

ӛткізді. 

Ағылшын тілін білу пайдаланылады барлық профильдік 

пәндер осы мамандық, т. к. жоғары оқу орнында ағылшын тілін 

сипатқа кәсіби-бағытталған сипатта болады. Бұл пайдалануға 

мүмкіндік береді оның кез келген кәсіби қызмет саласында – 

ғылыми және ақпараттық. 

English language and its place in the world. The Germanic 

influence. The French influence. Modern English. Geography and 

nature, state organizations, traditions and     holidays of the UK. 

Geography, nature, state organizations, traditions and holidays of 

the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, 

traditions and holidays. Australia, New-Zealand, their geography 

and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers 

and magazines. Television and radio stations. Computers. Travel 

and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by 

plane. Travelling by boat. Travel tips. Tourism and service. 

 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Мунатаева Э. М. Учебное пособие для историков и 

географов [Текст]  : курс английского языка / Э. М. 

Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 2014. 

2. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : 

the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York : 

Springer, 2014.- 

3. Wood, Andrew. Economic Geography [Текст]  :  Places, 

networks and flows / A. Wood, S. Roberts. - London : 

Routledge, [2011]. 

4. Key Concepts in Development Geography [Текст]  / R. Potter [et 

al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі ағылшын 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

Атауы Геология/Геология/Geology 



Код Geo  -2210 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы География магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты тұрады таным ғылым негіздерін геологиялық цикл – 

минералогия, петрография, динамикалық геология, 

заңдылықтарын бӛлу Жер қойнауы, пайдалы қазбалар, сондай-

ақ тарих, Жер, жер қыртысының даму органикалық әлем. 

Құзыреттілік А (білім және түсіну) – құрылымы мен құрамы Жер және 

жер қыртысы; заттық (химиялық, минералдық және 

петрографиялық құрамы жер қыртысының негізгі құрылымдық 

элементтері; негізгі нәтижелері маңызды эндогенді және 

экзогенді геологиялық процестері; тау жыныстарының жату 

формалары және жер қыртысының түрлері, тектоникалық 

бұзылыстар. 

– (Білімді қолдануға және пониманий) анықтау бойынша 

диагностикалық белгілері жыныс құрайтын маңызды және ең 

кӛп тараған минералдар, сондай-ақ ең кӛп тараған тау 

жыныстары, орнату, олардың генетикалық тиістілігі, бағалауға 

әсері әр түрлі геологиялық процестердің қасиеттерінің ӛзгеруі 

тау жыныстарының. 

С – (шығару (құрастыру) пайымдауларды – жүзеге асыра 

білу ақпаратты іздеу, зерттеу жұмысын жүргізу. 

D – (коммуникативті дағдылар) – білу, анықтау салдары 

бірқатар геологиялық процестердің табиғи және техногендік 

сипаттағы. 

E – оқыту дағдылары) – білімін практикада қолдану, әр 

түрлі курстарда географиялық пәндер. 

Курстар преквезиті Геодезия негіздерімен топография,  жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны Кіріспе. Пәні, міндеттері және зерттеу әдістері геология. Мәні 

геология антропогендік қызмет. Жалпы мәліметтер Жер 

туралы. Заттық құрамы жер қыртысының. Минералды құрамы 

жер қыртысының. Минералдар сияқты табиғи химиялық 

қосылыстар және геологиялық білім беру. Химиялық құрамы 

минералдар мен себептері. Петрографиялық құрамы жер 

қыртысының. Геохронология. Геодинамикалық процестер. 

Эндогенді геологиялық процестер. Тектоникалық процестер. 

Жер сілкінісі ерекше түрі ретінде қазіргі заманғы тектоникалық 

қозғалыстардың жер қыртысының.Магматизм. Магматикалық 

тау жыныстары. Вулканизм. Метаморфизм. Экзогендік 

геологиялық процестер. Геологиялық қызметі жел. 

Геологиялық қызмет су. Негізгі құрылымдық элементтері мен 

жер қыртысының. Тетіктері қозғалыс және деформация жер 

қыртысының. Негізгі даму кезеңдері, құрылымы, жер 

қыртысының. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. 



Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и методических указаний 

к самостоятельному изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая деятельность 

и ее последствия: избр. лекции /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : оқу құралы.-

Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : 

Дәуір, 2011. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Геоморфология/Геоморфология/Geomorphology  

Код Gm  -2201 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер ОК 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 3 кредита 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты зерттеу жер бедері, жер бетінің, таным заңдар, оның даму және 

пайдалану, анықталған заңдылықтарды туралы деректер 

бедерінде шешу үшін әр түрлі практикалық мәселелерді 

Құзыреттілік A білім және түсіну – білу жіктеу рельеф нысандарын, 

құрылымы және дамуы, жер бедері, Жер, морфологиялық және 

генетикалық ерекшеліктері рельеф нысандарын, байланыс 

рельефтің басқа компоненттермен ландшафт, қазіргі 

геоморфологиялық процестер, сурет үлгілері мен рельеф 

нысандарын арналған геоморфологиялық карталар. 

B білімдерін қолдану және пониманий - теориялық білімді 

қолдану кезінде әр түрлі практикалық жұмыстарды құру 

профильдер, схемалар, қолданбалы тапсырмаларды шығару; 

ӛту кезінде далалық практика. 

C шығару (құрастыру) ойлауды дамыту, жалпы ақпараттық 

мәдениет, зерттеу іскерлігін, қабілеттілігін талдау 

сушествующих. 

D коммуникативтік дағдылар - білу, дәлелдеу, ӛз кӛзқарасын, 

ымыраға келу міндеттерін шешуге, таба білу тиімді шешім 

қабылдау кезіндегі табиғи жағдайында. 

E оқу дағдыларын анықтау морфометриялық және 

морфогенетические деректер рельеф нысандарын талдау 

негізінде топографиялық карталарды жасауға сипаттамалары, 

жер бедерінің талдау негізінде карталарды әрі қарай 



геоморфологиялық карталар, картировать түрлері мен 

формалары, жер бедерін анықтау, оның генезисі. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану,  геология 

Курстың қысқаша мазмұны Пайда болу тарихы және даму геоморфологической ғылым 

туралы жалпы мәліметтер жер бедерінде, түрлері мен 

элементтерінде рельеф нысандарын. Факторлар 

рельефообразования: қазіргі заманғы қозғалысы, жер 

қыртысының, магматизм, жер сілкіністері, вулканизм, 

склоновые процестер экзогендік процестер выветривание, 

қатпарлы процестер, нивальные және гляциальные процестер, 

жағалау процестер. Морфологиялық жіктеу рельеф 

жоғарылайтын және тӛменгі түрлері жер бедері, структурность 

бедердің және планетарлық рельеф формалары мегарельеф 

материктердің, мегарельеф геосинклинальных облыстардың 

(ӛтпелі аймақтар), мегарельеф ложа мұхит және срединно-

мұхит жоталарының (деңгейін ұстау). 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология  : оқулық. - ӛңд., 

толық. 3-бас. - Алматы : Дәуір, 2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника  : оқу құралы / С. А. 

Құсайынов, Д. М. Боранқұлова, Р. Т. Бексейітова. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының геоморфологиясы  : оқу 

құралы. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология : сб. / отв. Ред. В. М. Котляков.- 

М. : Кодекс, 2015. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Картография/Картография/Cartography 

Код Kar  -2202 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Калеева К.М. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты қалыптастыру картографиялық дүниетанымының, болашақ 

мамандардың, мәліметтерді алу мен тәсілдері туралы білімді 

кӛрсету және қоршаған ортаға 

Құзыреттілік Білімдерін қолдану және пониманий: қалыптастыру 

картографиялық ұғымдарды негізі болып табылатын зерделеу 

кезінде, бейнелі-таңбалы картографиялық суреттер. Қолдану 

тәсілдерін кӛрсету, қоршаған әлемнің жүргізуге, жобалау және 

модельдеу. 

Шығару (құрастыру) пайымдауларды: қамтамасыз ету, 

кәсіби бағыттағы студенттерді даярлау негізінде жүйелі зерттеу 



құралдары мен әдістерін, қазіргі заманғы картографиялық 

ӛндірісті құру және пайдалану жӛніндегі географиялық 

карталар туралы мәліметтерді картографиялық әдісі зерттеу, 

қазіргі жай-күйі және даму перспективалары картография. 

Коммуникативті дағдылар: пайдалану картографиялық 

материалдың құралы ретінде, дүниетану; алғаннан кейін 

картографиялық материалдардың қажетті ақпараттың қойылған 

міндеттерді шешу үшін; 

Оқу дағдысы: қолданылуы, алған білім мен ӛзара байланысы 

курс картографияның басқа пәндермен ӛткенде географиялық 

пәндер. 

Курстар преквезиті топография негіздерімен, картография, жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны Курс қалыптастырады картографиялық кӛзқарас болашақ 

мамандардың мәні және картография үшін кәсіптік білім 

география пәні мұғалімдері хабарлайды атындағы тәсілдері 

туралы білім кӛрсету, қоршаған әлемнің, кеңістіктегі 

орналасуы талдау және модельдеу, береді негізгі жұмыс, 

географиялық карталармен, атласами және басқа да 

картографиялық шығармаларымен таныстырады, даму 

келешегімен картографиялық ғылым және ӛндіріс. Тақырыбы 

қаралды мәніне қатысты карталар, олардың математикалық 

негізі, картографиялық бейнелеу тәсілдерін, жинақтаудың, 

жіктеу карталар мен атластар. Ерекше орын берілді 

картографическому әдісі зерттеу, себебі ол болып табылады 

"жасақшалары" география, карта негізгі құралдарының бірі 

болып табылады, дүниетану. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- 

Қарағанды : Ақнұр, 2012. 

2. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау : табиғат 

карталары : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

3. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография 

негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 

5. Куприна Л.Е. Туристская картография: учеб. пособие. - М.: 

Флинта, 2010. – 280 с. 

Оқыту әдістері дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және графикалық құралдар 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Қазақстанның физикалық географиясы/Физическая 

география Казахстана/Physical geography of Kazakhstan 

Код FGK  -2209 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер ОК 

Оқу жылы 2-й год 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 3  кредита 



Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты таныстыру ерекшеліктерімен, табиғат және негізгі 

заңдылығымен оны қалыптастыру; тарихын зерттеу қазақстан 

республикасының табиғат ерекшеліктерімен компоненттерін 

табиғат аумағын физикалық-географиялық елдер мен 

облыстары, принциптері физикалық-географиялық 

аудандастыру; оқушылардың қабілеті, ӛз бетінше ізденуге және 

білім алуға; студенттерде табиғатқа деген сүйіспеншілік, туған 

ӛлкенің және оған ұқыпты қарау 

Құзыреттілік А - білу және түсіну – білу тарихын зерттеу аумағы, 

ерекшеліктері тектонического және геологиялық 

құрылысының, орографии, жер бедері, климат, су, топырақ-

ӛсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі, табиғи аймақтары; 

атауы және орналасқан жері негізгі географиялық объектілерді; 

негізгі терминдер мен анықтамалар. 

B қолдану - білім және пониманий - бере білу, толық 

физикалық-географиялық сипаттамасын құру, аумақтың 

бедерін картада орналасқан жері барлық географиялық 

объектілерді. 

C - шығару (құрастыру) пайымдауларды – талдай білуі, 

әртүрлі статистикалық материал беріп, болжамы қалыптасқан 

жағдай, нақты аумақ.  

D - коммуникативті дағдылар - қолдана білу, білімдерін 

күнделікті практикалық ӛмір және ӛндіру.  

E - оқыту дағдылары - білу контурными карталармен және 

карталармен атлас. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны Қазақстан аумағы табиғатын зерттеудің тарихы. Қазақстан 

аумағының негізгі қалыптасу кезеңдері. Орогенез кезеңдері. 

Жер бедерін қалыптастырушы факторлар. Жер бедерінің 

түрлері. Климат және Климат құраушы факторлар. 

Климатының басты белгілері. Климаттық аудандастыру. 

Қазақстанның ішкі сулары. Ӛзені. Кӛлдер. Мұздықтар. Жер 

асты сулары. Қазақстанның ішкі суларының шаруашылық 

маңызы экологиялық жағдайы. Топырақ Қорғау. Топырақты 

қорғау. Қазақстан Ӛсімдіктері. Ӛсімдік жамылығысының 

таралу заңдылықтары. Эндемик және дәрілік ӛсімдік түрлерін 

қорғау. Жануарлар әлемі. Жануарларды қорғау. Қазақстан 

аумағын физикалық географиялық аудандастыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Физическая география Казахстана: учеб. пособие / Е. Н. 

Вилесов, А. А. Науменко, Л. К. Веселова, Б. Ж. Аубекеров; 

под ред. А. А. Науменко.- Алматы: Казак университети, 

2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине 

«Физическая география Казахстана» : учеб. пособие к пркт. 

занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. Жилкишинова ; М-во 



образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның физикалық географиясы  : 

оқу құралы.- Қарағанды : АқНұр, 2012. 

Оқыту әдістері дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және графикалық құралдар 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

Атауы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной культуры/Bases of anticorruption 

culture 

Код OAK  -2202 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 3  кредита 

Ф.И.О. Орсаева Р.А. 

Ғылыми дәреже және атауы з.ғ.к. 

Курстың мақсаты Білімді қалыптастыру, іскерлікті және дағдыны қызмет 

субъектілері жүзеге асыратын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл нығайту және сақтау бойынша қоғамда құндылықтар 

жүйесін бейнелейтін сыбайлас жемқорлыққа тӛзуге болмайды, 

құру нӛлдік тӛзімділікті құбылысына сыбайлас жемқорлыққа 

студенттік ортада. 

Құзыреттілік Білу керек: негізгі анықтамалар сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет, халықаралық және реттейтін ұлттық заңнама 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-негізгі тәсілдері 

антикоруупционной мәдениет әр түрлі әлеуметтік топтар үшін 

жауаптылық шаралары, сыбайлас жемқорлық, құқық 

бұзушылық әр түрлі салаларында. 

Білуі керек: алған білімдерін талдауға, мемлекеттік басқару 

органдарының қызметін бойынша сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру қоғамның бір бӛлігінде 

құқықтық және әлеуметтік қарсы іс-қимыл сыбайлас 

жемқорлық және оған қарсы күрес ретінде әлеуметтік құбылыс.  

Дағдысы болуы керек: іскерліктері тануға, сыбайлас 

жемқорлықты элементі ретінде әлеуметтік-саяси ӛмір, 

халықаралық және ұлттық тұрғыда талдаумен мемлекеттік 

билік органдарының қызметі, саяси және қоғамдық 

ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы 

және оған қатысуға, дағдыларын қалыптастыру, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет әр түрлі әлеуметтік орталарда. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: 

дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік, ӛзіндік 

менеджметтік. 

Курстар преквезиті Құқық негіздері, Қазіргі Қазақстан тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Курс "сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет Негіздері" 

зерттеуге бағытталған ұғымдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет, механизмдерін жетілдіру, әлеуметтік-экономикалық 



қарым-қатынастарды қалай қалыптастыру үшін жағдай жасау, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, құқықтық қарсы іс-

қимыл дамыту Қазақстан Республикасында сыбайлас 

жемқорлық; зерттеу реформаларды, мемлекеттік басқару, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетке бағытталған, зерттеу 

ерекшеліктерін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет әр түрлі әлеуметтік топтарда, ерекшеліктері, 

моральдық-этикалық жауапкершілік сыбайлас жемқорлық іс-

әрекеттің түрлі салаларында, діни нормалары мен 

құндылықтарын, қағидаттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет қоғамның, психологиялық ерекшеліктері, табиғат 

сыбайлас жемқорлық мінез-құлық.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции: учебно-методическое пособие /Л.Бисенғали, 

А.А.Базилова; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Казак 

университетi, 2014.  

2. Противодействие коррупции: учеб. и практикум для 

бакалавриата /под общ.ред. Е.В.Охотского.- 2-е изд., испр.- М.: 

Юрайт, 2016. 

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігі: [оқу құралы]. - Алматы: Бастау, 2014. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы ауызша сұрау, жазбаша сұрау, реферат қорғау, тест орындау 

жеке тапсырманы, рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыс, практикалық сабақтар), экзаменді 

тапсыру. 

 

Атауы Топырақ географиясы/География почв/Geography of soil 

Код GP  -2314 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 3 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты туралы білімді қалыптастыру негізгі заңдылықтары 

почвообразовательного процесінің әр түрлі табиғи 

жағдайларда, негізгі қасиеттері, топырақтың бағыттары 

почвообразовательных процестердің ӛзара байланысы 

топырақтың басқа табиғи ортаның компоненттері. 

Құзыреттілік A білім және түсіну - білу базалық білімі, география, 

топырақтың түсіне байланысты география топырақтың әр түрлі 

ғылымдармен байланысты. 

B білімдерін қолдану және пониманий - түсіну, оқу материалын 

меңгеру-алған білімін практикада. 

C шығару (құрастыру) ойлауды дамыту, жалпы ақпараттық 

мәдениет, зерттеу іскерлігін, қабілетін талдау, қолда бар 



деректер. 

D коммуникативтік дағдылар - білу, дәлелдеу, ӛз кӛзқарасын, 

ымыраға келу міндеттерін, білу, тиімді шешім табу кезінде әр 

түрлі шаруашылық-экономикалық жағдайларда. 

 E оқу дағдысы - меңгеру сипаттау геологиялық процестер 

бойынша почвенному покрову, карталар, почвенным бейіні; 

жұмыс істей білу, әртүрлі ақпарат кӛздерімен. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану, геология 

Курстың қысқаша мазмұны Даму топырақтану және топырақ-географиялық зерттеулердің 

тарихи тұрғыда. Негізгі заңдылықтары почвообразовательного 

процестің айқын жиынтығымен құбылыстардың айналдыру 

және жүріп-тұру зат және энергия топырақ қабатындағы әр 

түрлі табиғи жағдайда анықтау үшін даму болжамдары 

топырақ. Топырақ түзуші факторлар: климат, ӛсімдіктер, 

почвообразующие жыныстары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 3 семестре 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Салихов Т.Қ. Топырақтану: оқулық: кӛп томдық / 

Т.Қ.Салихов. - Алматы: Эверо.-2-ші бӛлім: Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. 

2. Иванова Т.Г. География почв с основами почвоведения 

[Текст]: учеб. пособие для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. 

- М. : Юрайт, 2018. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

Атауы Топонимика/Топонимика/Toponymy 

Код Top  -2211 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты Жан-жақты зерттеу географиялық атаулардың, олардың шығу 

тегі, мағынасы және мазмұны. 

Құзыреттілік A білім және түсіну - білу тарихында топонимикалық 

зерттеулердің теориялық ережелер, семантику, этимологию 

және этиологиясы географиялық атауларды қолдана білу, 

теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану; білуі тиіс мазмұны 

топонимикалық әдістердің үшін ғылыми жұмыстар жүргізу. 

B білімдерін қолдану және пониманий - дұрыс қолдана білу 

туралы білім генезисі топонимов, олардың тарихи, 

лингвистикалық және географиялық негізде түсіндіре білу 

мазмұны топонимов халыққа. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - тарту қоғам назарын 

мәселелері бұрмалау мазмұнын, емле және айтылу топонимов, 

түсіндіре білу туралы халыққа излишествах және қауіп 

қызығушылығы ненаучного географиялық объектілерді атау. 

D коммуникативтік дағдылар - үйреніп, мазмұны және тарих 



топонимов, қорғай білу, әлеуметтік-маңызды мысалдары 

географиялық атауларды сақтау, олардың этиологиясы мен 

этимологию ғылыми мақсатта. 

E оқу дағдысы - ӛзін іздеу қажетті экономикалық-географиялық 

ақпаратты құрастыру, талдау шығу тегі, мазмұны және даму 

топонимов, жұмыс істеуге топонимическими сӛздіктермен-

анықтамалықтармен, еркін бағдарлай білу, карта бойынша. 

Яндекс.Переводчик — мобильный и веб-сервис, который 

переводит с русского на казахский как слова, фразы и связные 

тек 

Курстар пререквезиті экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу мазмұны мен маңызы бар топонимика үшін география, 

тарих, лингвистика, даму ерекшеліктерін зерттеу ғылым, негізгі 

ұғымдарды, заңдылықтарды шығу тегі мен эволюциясы, 

географиялық атаулар, семантика, этимология және 

этиологиясы географиялық атауларды анықтау; байланысты 

тарихи оқиғаларды, жағдайларды ӛзгерту аумақтың 

ерекшелігіне, географиялық атаулардың, теориялық білімдерді 

практикада қолдану. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Каймулдинова К.Д. Топонимика : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл атаулары: оқулық 

/ Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 2017. 

3. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. справочник / М-

во связи и информации РК, Комитет информации и архивов. - 

Алматы : Аруна, 2010. 

4. Краткий энциклопедический словарь исторических 

топонимов Казахстана [Текст]  / М-во культуры и спорта РК, 

НИИИК ; [сост. И. В. Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

Атауы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы/Экономическая и социальная география 

Казахстана/Economic and social geography of Kazakhstan 

Код ESGK  -2210 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер ОК 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж. 

Ғылыми дәреже және атауы PhD докторы 

Курстың мақсаты Туралы білімді қалыптастыру құрайтын ӛзара тәуелді 

экономика жағдайында олардың туындау, даму және енгізу, 

бірыңғай шаруашылық механизмін қалыптастыру; іскерлікті 

құрайтын географиялық талдау объектілердің, құбылыстар мен 



процестердің негізінде әдеби, статистикалық және 

картографиялық кӛздері. 

Құзыреттілік А - білу және түсіну – білу ерекшеліктері, Қазақстан 

экономикасының даму және оның жекелеген салаларын, талдай 

білуі, заманауи жағдайды экономикалық және әлеуметтік 

ӛмірдің елде бӛлу, алғышарттары және даму тенденциялары; 

B қолдану - білім және пониманий – жасай білу дамуын талдау 

аумағы (ел, елдің жүргізуге іздеу және ӛңдеуге қажетті 

географиялық ақпаратты меңгеру географиялық әдістерімен 

жүргізу үшін ғылыми жұмыстар жүргізу;  

C - шығару (құрастыру) пайымдауларды – білу елімізді 

отырып, жалпы мәдени және патриоттық позицияларын білім 

беру процесінде, кӛрсетуге қол жеткізу негізінде елдің еркін 

меңгергендігін білімдер туралы, табиғи ресурстары, 

шаруашылығы, сыртқы экономикалық байланыстары, 

Қазақстанның кеңінен пайдалануға краеведческий материал, 

қалыптастыру, патриоттық және азаматтық ұстанымын 

студенттер; 

D - коммуникативті дағдылар - еркін бағдарлай қажеттіліктері 

қазіргі Қазақстанның экономикалық-географиялық білімдер; 

E - оқыту дағдылары - білу ӛңдеуге статистикалық және 

графикалық материал құрастыруды, электрондық карталар. 

Курстар пререквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе,  

Қазақстанның физикалық географиясы   

Курстың қысқаша мазмұны Сұрақтар қарастырылады кӛшу экономиканы нарықтық қарым-

қатынастарға қол жеткізу экономика жағдайында егемендігін, 

Қазақстан экономикасын дамыту перспективаларына, орын 

жекелеген салаларының шаруашылықтағы ТМД және әлем. 

Әсер ету ерекшеліктері, табиғи жағдайлар дамыту және 

орналастыру. Табиғи ресурстардың әртүрлілігі. Басты кен 

орындары мен бассейндер пайдалы қазбалар. Табиғатты 

ұтымды пайдалану. Табиғи ресурстарды қорғау. Ерекшеліктері 

демографиялық процестерді, орналастыру және халықты 

қоныстандыру типтері, қоныстар, ұлттық және діни құрамы, 

этносаралық келісім, еңбек ресурстары. Зерделенеді, 

шаруашылығының жалпы сипаттамасы, ерекшеліктері, 

экономика салаларын дамыту, сыртқы экономикалық 

байланыс, экономикалық-географиялық аудандастыру, 

Қазақстанның экономикалық аудандары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная география 

Республики Казахстан : учебно-метод. пособие / К. Д. 

Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : Казак университет, 

2014. 

2. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу 

құралы / Ә. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы : Абай 

атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013. 

Оқыту әдістері дәріс қолдана отырып, мультимедиялық презентацияларды, 

электрондық оқу ресурстары, жұмыс, карталармен жұмыс 

жасау, экономикалық-географиялық сипаттамалары 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 



Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

 

Атауы Дінтану/Религиоведение/Religion studies 

Код R -2201 

Түрі БП 

Курс деңгейі/ пәндер КВ  

Оқу жылы 2-й год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 3 (5) 

Ф.И.О. Кабдрахманова Ф.К. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты Студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, әлемдік және 

негізгі халықтық діндері жайлы мағлұматтарды, қазіргі 

Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді 

беру болып табылады. 

Курстар пререквезиті  Қазіргі Қазақстан тарихы, философия 

Курстың қысқаша мазмұны дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-

теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда 

болуы қарастырылады 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 3   семестрде 

Құзыреттілік Білуі тиіс: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі 

діни бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, әлемдік діндердің 

этикалық нормалары және олардың қоғамның, соның ішінде 

Қазақстанның да дамуы мен жетілуіне маңызын; 

- Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; 

- ӛлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары 

мен әртүрлі бағыттары, туған ӛлкені зерттеудің басты 

объектілері мен кӛздері, заманауи ӛлкетанушылық қозғалыс 

пен оның формалары, соның негізінде Қазақстанның  жан-

жақты ӛлкетанушылық сипаттамаларын. 

меңгеруі тиіс: 

-  күнделікті ӛмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды 

түсінуге дінтанушылық тұрғыдан қарау; заманауи қоғамның 

діни ӛміріне қатысты сұрақтарды ӛз бетімен және ұжымдық 

зерделеу. 

Әртүрлі кӛздерден алынған дін туралы ақпаратты талдау 

дағдыларына ие болуы қажет. 

Дүниетанымдық құзіреттілік. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері: оқу 

құралы.-Алматы : Альманах, 2017. 

2. Дүйсенбаев А.Қ. Дінтану: дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев; 

ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. 

3.Трофимов Я.Ф. Религиоведене: учеб. Пособие для вузов / Я. 

Ф. Трофимов В.А. Иванова.- Караганды: Болашак-Баспа, 2014. 

4. Данильян  О.Г. Религиоведение: учеб. для вузов 

/Щ.Г.Данильян, В.М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Инфра-М, 2015. 



5. Религиоведение [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. И. Н. Яблокова. - М. : Юрайт, 2017. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, жартылай-ізденіс, ауызша сұрау, жазбаша 

сұрау, реферат қорғау, тестілеу, жеке тапсырмаларды орындау 

Әдістер /бағалауформасы ауызша сұрау, жазбаша сұрау, реферат қорғау, тест орындау 

жеке тапсырма. 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment 

Код IKZOS-2209 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Егорина А.В.,    Женсикбаева Н.Ж. 

Ғылыми дәреже және атауы Профессор, г.ғ.д.,   PhD докторы 

Курстың мақсаты Қалыптастыру болашақ маманның дағдыларын қарауға климат, 

маңызды табиғи ресурс, қайта бӛлу, оның мемлекеттер 

арасындағы әкеледі климаттың ӛзгеруіне, нәтижесінде болып 

табылады елеулі әлеуметтік-экономикалық және саяси 

салдарын анықтайтын әл-ауқаты. 

Құзыреттілік Білу: теориялық және қолданбалы негіздері және қызмет ету 

заңдылықтары климаттық процестердің Жер және оның 

әлеуметтік-экономикалық және саяси салдары үшін; 

- Білу, ӛз бетінше талдау процестер мен құбылыстар болып 

жатқан процесінде климаттың ӛзгеруі мен қоршаған ортаның 

ластануы, дұрыс және дәлелді тұжырымдауға, ӛз ойын ауызша 

және жазбаша түрде пайдалану, игерілген білімдерді нақты 

жағдайларда; 

- Дағдысы болуы керек: тұтас тәсілді талдау, жобалау және 

болжау, экологиялық, әлеуметтік-экономикалық және ӛзге де 

қазіргі қоғам проблемалары; іздеу шешімдер, алға қойылған 

міндеттер мен проблемаларды экологиялық жоспарын; ӛткізу 

әдістемесі қолданбалы экологиялық зерттеулер. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны Климат, табиғи ресурс. Ерекшеліктері климаттың ӛзгеруі және 

жаһандық планеталық климаттық процестер. Моделін 

климаттың ӛзгеруі және жаһандық үлгілері атмосфераның 

циркуляциясы. Ӛзгерістерінің әсері климат жағдайына, 

топырақтың және су ресурстарының сапасын. Климаттың 

ӛзгеруі және әлемдік ауыл шаруашылығы. Климаттың ӛзгеруі 

және энергетикалық жүйелер. Ерекшеліктері қоршаған ортаны 

ластау. Халықаралық конвенция климаттың ӛзгеруі бойынша. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Рамсторф, Штефан. Глобальное изменение климата [Текст]  

: диагноз, прогноз, терапия / Ш. Рамсторф, Х. Й. 



Шельнхубер. - М. : ОГИ, 2009. 

2. Эколого-географический аспект характеристик климата 

Усть-Каменогорска [Текст]  : моногр. / А. В. Егорина [и др.] 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. – 

3. Климат и гидрография Зыряновска и его окрестностей 

(эколого-географический аспект) [Текст]  : [моногр.] / А. В. 

Егорина [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Изд. 2-е, 

доп. и перераб. - Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 2011 

4. Доклад Всемирного Банка «На мели»: изменения климата, 

водные ресурсы и экономика» (анг. High and Dry: Climate 

Change, Water and the Economy, 2016 

5. Изменение климата и устойчивое управление водными 

ресурсами в Центральной Азии. Серия рабочих документов 

по Центральной и Западной Азии. Азиатский банк развития 

Май 2014 г. 

Оқыту әдістері сӛздік, практикалық, жобалық, ішінара-ізденушілік және 

зерттеу әдістері 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

Атауы Демография негізіндегі халықтар географиясы/География 

населения с основами демографии/Geography of population 

and principles of demography 

Код GNOD  -2213 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 жыл 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ғылыми дәреже және атауы Профессор, г.ғ.к. 

Курстың мақсаты қалыптастыру туралы жүйелі білім беру географиясының әлем. 

Құзыреттілік A білім және түсіну – білу жалпы теориялық мәселелері, 

ерекшеліктері, халықтың ұдайы бейбітшілік мәселелері, еңбек 

ресурстары және халықтың орналасу ерекшеліктері. 

B білімдерін қолдану және пониманий - құрайтын 

географиялық талдау объектілердің, құбылыстар мен 

процестердің негізінде әдеби, статистикалық және 

картографиялық кӛздері. 

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - білу, бӛлуге, 

әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері аумақтарды бағыттау 

үшін студенттер іске асыру экономикалық және әлеуметтік 

даму бағдарламаларын қалыптастыруға, патриоттық және 

азаматтық ұстанымын. 

D коммуникативтік дағдылар - алған теориялық білімдерін 

тәжірибеде қолдану. 

E оқу дағдысы - білу карталармен және статистикалық кӛздері. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Осы пән бойынша зерттеу болжанады екі модульді құрайтын 



екі блок курс "География негіздерімен демография және 

этнография". Бірінші модульде оқытылады жалпы теориялық 

мәселелері, ерекшеліктері, халықтың ұдайы. Екінші модульде 

оқытылады сұрақтар этносоциального сипаттағы мәселелер, 

еңбек ресурстары және халықтың орналасу ерекшеліктері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Анохин, А. А. География населения с основами демографии 

: учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. Анохин, Д. В. Житин. 

- М. : Юрайт, 2018.  

2. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы : оқулық.- Алматы : 

Экономика, 2011.- 

3. Сергеева А. Тұрғындар географиясы : оқу құралы.-Астана : 

Фолиант, 2014.- 

4. Аубакирова, Ж. С. Демографическое районирование 

Казахстана [Текст]  : моногр. / Ж. С. Аубакирова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017 

Оқыту әдістері дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және басқа да құралдардың 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

Атауы Ландшафттану және физикалық-географиялық 

аудандастыру/Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование/Landscape science and physical-geographical 

zoning 

Код LFGR  -2215 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 2 год 

Оқу семестрі 4 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Студенттермен зерттеу теориялық негіздерін ландшафттану 

негізгі бӛлігінің физикалық география; қалыптастыру 

студенттер туралы түсініктерін ажырамас бірлікте табиғат 

компоненттерінің ландшафт қабығының, Жер туралы білім 

табиғи, табиғи-антропогендік геосистемах құрайтын оның 

құрылымы. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну негізгі заңдылықтарын аумақтық 

физикалық-географиялық саралау географиялық қабықтың; 

қасиеттерін табиғи ландшафт, оның құрылымын (тік және 

кӛлденең); табиғи және антропогендік факторлар жұмыс 

істеуін айқындайтын, динамикасын және дамыту 

ландшафтарды сыныптамасын; табиғи және антропогендік 

ландшафтар; ерекшеліктерін ландшафттық құрылымының 

аумағы 

– Білімдерін қолдану және пониманий - білу мазмұны 



ландшафттық карталарды карталар физикалық-географиялық 

және ландшафтық-экологиялық аудандастыру әдістемесін; 

далалық ландшафттық зерттеу 

– Шығару (құрастыру) пайымдауларды туралы теориялық 

ережелер ландшафттану дұрыс анықтау, картаға түсіру және 

сипаттау, табиғи-аумақтық кешендерді 

D – (коммуникативті дағдылар) – қолдана білу, алған 

білімдерін қызметтің түрлі салаларында 

E – оқыту дағдылары) – қолдана білуге білімдерін жүргізу 

кезінде далалық ландшафттық зерттеулердің жазуда, 

дипломдық және курстық жұмыстарды; практикалық 

дағдыларды меңгеруге ландшафттық картографиялау 

Курстар преквезиті жалпы жертану, геология, геоморфология 

Курстың қысқаша мазмұны Туралы түсінік, ландшафт және ландшафт 

құрылымы.Ландшафттық жіктеудің деңгейлері. Қалыптастыру 

әр түрлі деңгейдегі ландшафтар. Кластары, типтері, подтипы 

ландшафтар. Туралы ілім шатқалы және фации. Биіктік 

поясность және кӛлденең аймақтары.  

Қазақстан ландшафтары және оларды қорғау. Физико - 

географиялық саралау, табиғи-аумақтық кешені (КБП), ӛңірлік 

КБП. Қазақстан аумағын физикалық географиялық 

аудандастыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 4   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014.- 

2. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-экологиялық негізде 

бағалық аймақтаудың ерекшеліктері : оқу құралы / Е. С. 

Ахметов, Т. Е. Карбозов, Н. С. Мынжасаров. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 

Оқыту әдістері дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және басқа да құралдардың 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, бірліктер):  

(3 оқу жылы,  2016 жылғы жинақтау) 

 

Атауы ШҚО географиясы/География ВКО/Geography of the East 

Kazakhstan region 

Код GVKO -3203 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М., Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушылар 

Курстың мақсаты Курстың мақсаты білімін қалыптастыруда ерекшеліктері 

туралы табиғи кешеннің Шығыс Қазақстан облысы, игеру 



тарихы, табиғи-ресурстық әлеуеті, халықтың аумақтық 

ұйымдастыру ӛндіргіш күштер. 

Құзыреттілік - білу және түсіну – білу ерекшеліктері табиғи кешенін, табиғи-

ресурстық әлеуеті, халық, аумақтық ұйымдастырылуын, 

ӛндіргіш күштерді.  

- білімдерін қолдану және пониманий – жасай білу, талдау, 

аумақты дамыту, жүргізу, іздеу және ӛңдеуге қажетті 

географиялық ақпаратты меңгеру географиялық әдістерімен 

жүргізу үшін ғылыми жұмыстар жүргізу; 

- шығару (құрастыру) пайымдауларды - жасай білу 

сипаттамалары, табиғи және шаруашылық кешендер ШҚО, 

бақылауға географиялық процестер мен құбылыстар, табу, 

байланыс жүйесінде табиғат-шаруашылық және себептері, 

экологиялық мәселелерді кеңінен пайдалануға краеведческий 

материал, қалыптастыру, патриоттық және азаматтық 

ұстанымын студенттер; 

- коммуникативті дағдылар - еркін бағдарлай алу 

қажеттіліктері-аймақтың экономикалық-географиялық білімге 

тартуға, қоғамның назарын экологиялық проблемаларға; 

 - оқу дағдыларын бекіту дағды жинау және қорытындылау, 

картографиялық, статистикалық материал жүргізу, физикалық - 

және экономикалық-географиялық зерттеу аумағында 

үйлестіре отырып, кешенді географиялық тәжірибеге. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Тарихын зерделеу, зерттеу аймағының геологиялық құрылымы, 

жер бедері, климат, табиғи сулар, топырақ-ӛсімдік жамылғысы, 

жануарлар дүниесі, табиғи аймақтардың аумағын облысы 

танысу; табиғи аумақтық кешендердің әр түрлі дәрежелерін, 

олардың ӛзара байланысы, заңдылықтары, оларды 

қалыптастыру және тарату. Зерттеу экономика дамуының 

ШҚО, табиғи жағдайлар мен ресурстар, халықтың және еңбек 

ресурстарының, салалық құрамын шаруашылығы және 

олардың сипаттамаларын; экономикалық байланыстарды және 

интеграциялық процестер. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Егорина А. В. Физическая география Восточного Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. 

К. Зинченко ; М-во образования и науки РК ; Усть-

Каменогорский ф-л "Казахское географическое общество" ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан 

[Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск 

: КАСУ, 2013. 

3.Шығыс Қазақстан облысы: энциклопедия / ред. Б. Ӛ. Жақып. 

- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. 

Оқыту әдістері дәріс қолдана отырып, мультимедиялық презентацияларды, 

электрондық оқу ресурстары, жұмыс карталары 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 



 

 

Атауы Жалпы экономикалық география /Общая экономическая 

география/ General economic geography 

Код OEG -3204 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ғылыми дәреже және атауы г.ғ.к., профессор 

Курстың мақсаты студенттерде экономикалық-географиялық ойлауды, білімді 

теориялық негіздерін ғылым 

Құзыреттілік Білу және түсіну, теориялық қағидаларды, заңдар мен 

заңдылықтарды, экономикалық география. 

Қолдану теориялық іргелі білімді меңгеру географиялық 

әдістермен жүргізе білу іздеу экономикалық-географиялық 

ақпарат.  

Шығару (құрастыру) пайымдауларды қажеттіліктері туралы 

қазіргі қоғамның экономикалық-географиялық білімге арналған 

әлеуметтік және экономикалық проблемаларды шешу. 

Коммуникативтік дағдылар – білу бӛлу үшін әлеуметтік 

тапсырыс белгілі бір экономикалық-географиялық зерттеулер. 

Оқу дағдысы - білу, ақпаратты талдау, болуы жоғары 

техникалық дайындық, еркін меңгеру, түрлі компьютерлік 

бағдарламалармен жүргізу үшін географиялық зерттеулерді, 

деректерді ӛңдеу және материалды ұсыну. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу негізгі санаттары, теориялар мен принциптерін, 

экономикалық география, ғылыми-зерттеу әдістерін 

қалыптастыру; іскерлігі мен дағдыларын талдау, 

экономикалық-географиялық ақпаратты жүргізу, 

экономикалық-географиялық зерттеу 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: 

учеб. пособие / Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М.Г.Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011. 

2.Экономическая география [Текст]: учеб. и практикум для 

СПО / под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

3.Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы география : оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2018. 

Оқыту әдістері дәріс қолдана отырып, мультимедиялық презентацияларды, 

электрондық оқу ресурстары, жұмыс карталары 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

  

Атауы ТМД географиясы/География СНГ/The geography of the 



Commonwealth of Independent States 

Код GSNG -3205 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 7 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ғылыми дәреже және атауы г.ғ.к., профессор 

Курстың мақсаты Ерекшеліктерін зерттеу табиғат, ТМД және негізгі 

заңдылықтарын қалыптастыру; тарихы, зерттеу табиғат 

ерекшеліктері, табиғат компоненттерінің аймағында, 

физикалық-географиялық елдер мен облыстарының; 

экономикалық-географиялық сипаттама ТМД-ға мүше 

мемлекеттер. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну тарихы, зерттеу аймағының 

ерекшеліктерін тектонического және геологиялық құрылымын, 

компоненттерін, табиғи кешеннің негізгі ережелерін, 

экономикалық-географиялық сипаттама мемлекеттердің 

– Білімдерін қолдану және пониманий негіздерінің физикалық - 

және экономикалық-географиялық сипаттама елдердің 

– Шығару (құрастыру) ойлауды дамыту туралы ТМД елдерінің 

D – (коммуникативті дағдылар) – білу, бӛлу географиялық 

проблемалары, іздеу және ұсыну, ӛндірісті оңтайландыру 

жолдары 

E – оқыту дағдылары) – қолдана білу талдау кезінде 

географиялық сипаттамасы мемлекеттердің 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Пән негізі болып табылады зерттеу аймақтық география, 

студенттер білім алуда тарихы бойынша зерттеулер табиғат 

ТМД елдерінің, табиғи-аумақтық кешендерді, экономикалық-

географиялық сипаттамасы мемлекеттердің құрылымы, 

ӛндірісті, сыртқы экономикалық байланыстар ТМД-ға мүше 

мемлекеттер. Физикалық - және экономикалық-географиялық 

сипаттамасы ТМД-ға мүше мемлекеттер. Физикалық және 

экономикалық - географиялық аудандастыру, ТМД елдері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Оразымбетова К.Ш. ТМД елдерінің физикалық географиясы 

: оқу құралы / К. Ш. Оразымбетова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2011. 

2.Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының экономикалық 

аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы  : оқу 

құралы /Р.С.Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016.  

Оқыту әдістері дәріс қолдана отырып, мультимедиялық презентацияларды, 

электрондық оқу ресурстары, жұмыс карталары 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 



 

Атауы Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 

географиясы/Физическая география материков и 

океанов/Physical geography of continents and oceans 

Код FGMO -3206 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер ОК 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредита 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Таным жалпы жер шары және аймақтық заңдылықтардың 

қалыптасуы, жұмыс істеуі, кеңістік дифференциациясы мен 

шаруашылық пайдалану геожүйелерінің жоғары 

таксономического дәрежелі. 

Құзыреттілік - білу және түсіну – білу жалпы табиғат заңдылықтары 

құрлықтар мен теңіздер; арасындағы ӛзара байланыс 

материками және мұхиттармен сипаттамасын; табиғи 

жағдайлар жекелеген материктердің; ереже негізгі 

географиялық объектілердің физикалық картасы; тарихын 

зерттеу және ашу, әр түрлі аумақтарды әлем; заңдылықтары 

аумақтық саралау табиғат Жер; адамның шығу тегі мен 

тарихын материктердің қоныстану су айдынының және оған 

іргелес мұхиттар мен теңіздер; жаһандық мәселелері, табиғат 

құрлықтар мен теңіздер; ерекшеліктері, табиғатқа 

антропогендік әсердің құрлықтар мен теңіздер. 

- білімдерін қолдану және пониманий – беруге кешенді 

физикалық-географиялық сипаттама әр түрлі аймақтардың 

Жерлеріне тақырыптық карталар; анықтау заңдылықтарын 

қалыптастыру, табиғи-аумақтық кешендерді; жұмыс 

карталарымен және басқа да ақпарат кӛздері; вычерчивать 

карта-схемалар, графиктер, профильдер; жұмыстарды 

орындауға арналған қаптама карталарында; меңгеруі керек 

показать на карте физикалық-географиялық объектілер 

кӛзделген кӛлемде бағдарламасы. 

- шығару (құрастыру) пайымдауларды - білу, анықтау 

белгілері ұқсастықтар мен айырмашылықтар табиғатта 

Солтүстік және Оңтүстік материктердің беруге; сипаттама 

физикалық-географиялық жағдайын, табиғи объектілер. 

- коммуникативті дағдылар - қолдана білу, білімдерін 

күнделікті практикалық ӛмір және ӛндіру.  

- оқу дағдысы - білу контурными карталармен, қабырға 

сағаттарымен карталармен және карталармен атлас. 

Курстар преквезиті Жалпы жертану 

Курстың қысқаша мазмұны Материк пен мұхиттар ірі табиғи - аумақтық кешендер ретінде; 

географиялық заңдылықтары, оларды қалыптастырудың және 

дамытудың кешенді сипаттама берудің принциптері. 

Принциптері физикалық-географиялық аудандастырудың. 

Мұхиттардың физикалық географиясы. Дүниежүзілік мұхит 

және оның бӛліктері. Аймақтық-географиялық сипаттамасы 

мұхиттар. Негізгі белгілері рельеф түбінің. Климат. Физика-



химиялық қасиеттері су. Су массаларының қозғалыстары. 

Органикалық әлем. Аралдар. Табиғи ресурстар. 

Геоэкологиялық проблемалары. Материктердің физикалық 

географиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. 1.Джаналеева К.М. Физическая география материков и океанов 

:номенклатура геогр. названий /К.М.Джаналеева, 

А.А.Жангужина.- Алматы : Эверо, 2014.- 

2. 2.Забенова Г.Б. Методические рекомендации по прохождению 

учебной практики для студентов специальности «География» 

(физико--географический цикл) : учебно-метод. пособие / Г. К. 

Забенова, А.У.Шаймарданова, Ж.М.Дюсупова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 

3. 3.Әбілмәжінова С.Ә., Бейкитова А.Н. Материктер мен 

мұхиттардың физикалық географиясы: оқулық.- Алматы: 

Bookprint, 2013.- 

4. 4.Физическая география материков и океанов: в 2 т.: учеб. для 

вузов /под общ. ред. Э.П.Романовой.- М.: Академия, 2014.- 

Оқыту әдістері дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) сабақтарды 

пайдалана отырып, АКТ және басқа да құралдардың 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Геоинформатика негіздері/Основы геоинформатики/Bases 

of geoinformatics 

Код OG -3307 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Павленко А.В. 

Ғылыми дәреже және атауы география магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Мамандарды дайындау-географтар, алатын географиялық 

ақпараттық жүйе кӛмегімен ӛңдеуге кеңістіктік ақпаратты 

талаптарына сәйкес қазіргі заманғы географиялық ғылым 

Құзыреттілік А - білім мен түсінік: информатика негіздері және гео-

информатика, географиялық деректерді ӛңдеудің жаңа әдістері; 

бағдарламалық және аппараттық құралдарды дамытудың 

ағымдағы деңгейі; 

B - білім мен түсінушілікті қолдану: түрлі географиялық 

мәселелерді шешу үшін геоақпараттық жүйелердің 

мүмкіндіктері, ГАЖ құру үшін деректерді ӛңдеу; 

C - шешімдерді білдіру: Географияда компьютерлік 

технологияның практикалық қажеттілігі туралы; 

D - коммуникативті қабілеттер: ақпараттық жүйелер үшін 

географиялық деректерді кеңінен ұсыну, географиялық 

тапсырмаларды орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалану; 

E - оқуға қабілеттілігі: деректерді компьютерлік нұсқада 



жинауға және ӛңдеуге, ГАЖ технологиясы үшін қажет 

компьютерлік бағдарламаларға ие болу. 

Курстар преквезиті Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, топография 

геодезия негіздерімен, картография 

Курстың қысқаша мазмұны Жалпы мәліметтер туралы географиялық ақпараттық жүйелер. 

Негізгі компоненттері ГАЖ. Құрылым мен деректер моделі. 

Технология деректерді енгізу. Талдау кеңістіктік деректер. 

Модельдеу беттерін. Құру технологиясы рельефтің сандық 

модельдерін (ЦМР). Әдістері мен құралдары визуализация. 

Кезеңдері және жобалау қағидалары, ГАЖ. Қысқаша шолу 

бағдарламалық құралдар пайдаланылатын. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: 

учеб. пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: Форум, 2014.- 

112 с. 

2. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики: Учебное 

пособие, имеющее гриф/ И.К. Лурье, Т.Е. Самсонов. -  М.: 

Географический факультет МГУ, 2016. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, белсенді, кең ауқымды 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Дендрология және гүл өсіру/Дендрология и 

цветоводство/Dendrology and Floriculture 

Код Den -3312 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3 жыл 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредит 

Ф.И.О. Жазнаева Ж.К. 

Ғылыми дәреже және атауы PhD докторы, оқытушы 

Курстың мақсаты Студенттердің түсініктерін және білім туралы дендрологии 

ғылым ретінде, мәнін үйренуде ағаштар мен бұталарды 

биосфера. Даму ерекшеліктерін дендрологии және гүл 

ӛсірушілік да маңызды бағыттарын ғылыми-зерттеу, 

селекциялық және табиғатты қорғау қызметі. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну негізгі ережелерін дендрологии және гүл 

ӛсірушілік, механизмдерді экобиосистем және дағдыларын алу 

интродукционных; 

– Білімдерін қолдану және пониманий - үйрену негізінде 

ғылыми-практикалық мәселелерді түсініктер қалыптасады, 

сатып алынады іскерліктер саласындағы реинтродукционных 

бағытталған жұмыстарды зерделеу және қалпына келтіру сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан ӛсімдіктердің Шығыс 

Қазақстан; 

С – құрастыру пайымдауларды іздеу туралы шешімдер, 

проблемалық мәселелерді және қалпына келтіру жӛніндегі 



флора; 

D – (коммуникативті дағдылар) – қабілетті болу түсініп, 

ӛздерінің жаңа идеялар саласындағы дендрологии 

E – оқыту дағдылары) – сатып ала анықтау дағдылары жоғары 

ӛсімдіктердің древеснеющим-туындаған жүргізу, ғылыми 

талдау мен қорытындыларды қолдану, білім жобаларын жасау 

кезінде ландшафтық дизайн. 

Курстар преквезиті Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Пән болып табылады маңызды, ортақ сұрақтарды шешу және 

қалыптастыру у географтар туралы тұтас биосистемном бар 

биосфера. Биоалуантүрлілік жоғары ӛсімдіктердің 

древеснеющим туындаған, ценоза құрайтын, средообразующие 

элементтері анықтайды ландшафты-физиономическую 

кӛрінісін, табиғи-аумақтық кешендер. Экологиялық-

географиялық, таксономические сипаттамалары дендрофлоры 

жекелеген аймақтардың планетада кӛрсетеді ерекшелігі 

негізінде бейімделу ерекшеліктері. Мүмкіндік береді іске 

асыру, ғылыми-әдістемелік, практикалық міндеттерді облысы 

бойынша ӛсімдіктер интродукциясы, табиғи флора мен 

тәсілдерін жүргізу, базалық және сәндік гүл ӛсірушілік. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

3. Сәтімбеков Р. Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Е. 

Келемсейт , Ж. Б. Шілдебаев. - Алматы : Нұр-Принт, 2012. 

Оқыту әдістері жүйелі, практикалық-талдамалық, ценотического болжау және 

интродукционный 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Атауы Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы/Экономическая, социальная и политическая 

география мира/Economic, social and political world 

geography 

Код ESPGM  -3307 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер ОК 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 3 кредита 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж. 

Ғылыми дәреже және атауы PhD докторы, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Қалыптастыру экономикалық-географиялық білім туралы 

заңдылықтары мен ӛзара тәуелділік салаларының даму және 



орналасу әлемдік шаруашылық проблемаларын зерттеу 

ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын, ӛндіргіш күштердің, 

қоғамның негізгі даму тенденцияларын, әлемдік, аймақтық 

және жергілікті қоғамдастық. 

Құзыреттілік A білім және түсіну - білу негізгі заңдары мен заңдылықтары, 

экономикалық және әлеуметтік география. 

Мен білімдерін қолдану және пониманий - қолдана білу және 

меңгеру, әлеуметтік-экономикалық география, ғылыми-зерттеу 

және жобалау жұмыстары.  

C шығару (құрастыру) пайымдауларды - практикада теориялық 

білімін қолдану анықтауда саяси-географиялық, әлеуметтік-

экономикалық және экологиялық проблемаларды соврменного. 

D коммуникативтік дағдылар - меңгеруі керек теориялық 

білімдерін практикалық шешуге саяси-географиялық, 

әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мәселелерді 

қазіргі заманғы әлем. 

E оқу дағдысы - білу, табу және талдау экономикалық-

географиялық ақпаратты графикалық түрде ұсынуға 

нәтижелері. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Қарайды қазіргі заманғы саяси-географиялық әлемнің 

кӛрінісін, табиғи-ресурстық әлеуетін, тұтастай алғанда әлемнің 

ірі ӛңірлер мен жекелеген елдердің халық және еңбек ресурс- 

инновациялық даму әлемдік шаруашылық. Зерделенеді, 

дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтары, салалық, 

инфрақұрылымдық, ұйымдастырушылық және кеңістіктік 

аспектілерін әлемдік шаруашылық. Берілген экономикалық-

географиялық сипаттамасы салалық кешендер әлемдік 

шаруашылық. Қаралады сипаты халықаралық экономикалық 

қарым-қатынастарды күшейту жағдайында интеграция және 

жаһандану әлемдік экономика. Қаралады саяси-географиялық 

және экономикалық-географиялық жағдайы, даму ӛңірлер мен 

елдердің қазіргі заманғы әлем. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., Мылқайдаров Ә.Т. 

Дүниежүзiнiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси 

географиясы : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.- 

2. Родионова И.А., Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.А. 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2014.- 

3. География мира [Текст] : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. - М. : Юрайт. Т. 2 : Социально-

экономическая география мира. -  2018. 

4. Керимбай Н.Н. Экономическая и социальная география 

мира : учебно-метод. пособие / Б.С.Керимбай, Н.Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015. 

5. Дуйсебаева К.Д. Экономическая, социальная и 

политическая география мира [Текст]  : учебно-метод. 



пособие / К. Д. Дуйсебаева, З. К. Калиаскарова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық АКТ 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Выполнить все виды работ по курсу 

 

Атауы Әлемдік шаруашылық географиясы/География мирового 

хозяйства/The geography of the world economy  

Код GMH  -3308 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Токаева Ж.Т. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты әлемдік шаруашылық жүйесінің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының күрделі процестерін түсіну қабілетін қалыптастыру 

қажеттілігінен тұрады. 

Құзыреттілік білу және түсіну - білу негізгі заңдары мен заңдылықтары 

аумақтық халықтың ұйымдастыру және шаруашылығы. 

- білімдерін қолдану  - қолдана білу және меңгеру, әлеуметтік-

экономикалық география, ғылыми-зерттеу және жобалау 

жұмыстары.  

- шығару (құрастыру) пайымдауларды - қолдана білу, 

теориялық білімін негіздеуге аумақтық даму ерекшеліктерін 

және орналастыру салалар мен ӛндірістің әлемдік шаруашылық 

және анықталған перспективалы бағыттарын. 

- коммуникативті дағдылар - меңгеруі керек теориялық 

білімдерін практикалық шешу. 

- оқу дағдысы - білу, табу және талдау экономикалық-

географиялық ақпаратты құру моделін аумақтық 

шаруашылықты ұйымдастыру, графикалық түрде ұсынуға 

нәтижелері. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Оқытылады теориялық негіздерін қалыптастыру әлемдік 

шаруашылық және қазіргі заманғы үрдістері, оның даму 

ерекшеліктері қарастырылады және алғышарттар қалыптасу 

география әлемдік шаруашылық беріледі экономикалық-

географиялық талдау салалар мен ӛндірістің әлемдік 

шаруашылық жүйесін ағындарын тауарлардың, қаржы 

құралдарын және қызмет кӛрсету. Қарайды формалары мен 

әлеуметтік-экономикалық салдары жаһандану әлемдік 

экономика. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 



Ұсынылатын әдебиеттер  1.Максаковский  В. П. Географическая   картина  мира. М.: 

Дрофа, 2010. 

3 .Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики: 

экономическая география зарубежных стран: учеб.  пособие - 

М. : КНОРУС, 2009.  

3.Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география 

мира: учебно-метод. пособие / Б.С.Керимбай, Н.Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық АКТ 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар/Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне/Information technologies in landscape 

design 

Код ITLD -3305 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 3 кредита 

Ф.И.О. Чурсин А.С., Павленко А.В. 

Ғылыми дәреже және атауы г.ғ.к.,     география магистрі 

Курстың мақсаты Студенттермен зерттеу негіздерін бағдарламалық және 

техникалық жобалау ландшафтарды заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, дағдыларын алу, 

автоматтандырылған жобалау. 

Құзыреттілік A-білу және түсіну: графикалық дизайнерлік жұмыстарды 

орындау үшін және ландшафттарды жобалау үшін 

бағдарламалық және техникалық құралдардың қазіргі даму 

деңгейін; техникалық-технологиялық процестердің негізгі 

ережелерін;  

B-білім мен түсінуді қолдану: компьютерлік графиканың 

дизайнерлік тәсілдерін пайдалану, ландшафттық 

композицияларды жобалау және құру бағдарламаларын білу; 

C-пікір білдіру: географияда және ландшафттық дизайнда 

компьютерлік технологиялардың практикалық қажеттілігі 

туралы;  

D-коммуникативтік қабілеттер: географиялық тапсырмаларды 

орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану;  

E-оқуға қабілеті: ГАЖ-технология және ландшафттық дизайн 

жобалау жұмыстарын жасау үшін қажетті компьютерлік 

бағдарламаларды меңгеру. 

Курстар преквезиті Картография, геоинформатики негіздері 

Курстың қысқаша мазмұны Ландшафты жобалаудағы ақпараттық технологиялардың рӛлі 

мен міндеттері, ақпараттық технологияларда қолданылатын 

деректер түрлері. 3dмах, Соrеldаw, АutоСаd және т.б. 

компьютерлік бағдарламаларды және ландшафттық жобалау 

мен дизайнда Интернетті пайдалану мүмкіндіктері оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  



- графикалық дизайнерлік жұмыстарды орындауға және 

ландшафттарды жобалауға арналған заманауи бағдарламалық 

және техникалық құралдарды білу;  

- компьютерлік графиканың дизайнерлік тәсілдерін қолдана 

білу, ландшафттық композицияларды жобалау және құру 

бағдарламаларын меңгеру; 

- дизайн әдістері мен құралдарын модельдеу, қолдану дағдысы 

болу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.  Ищенко В.А. 100% самоучитель Web-дизайна [Текст]  : 

создай свои сайты / В. А. Ищенко. - М. : Технолоджи -300 ; 

[Б. м.] : Триумф, 2009. 

2. Молочков В.П. Adobe Photoshop CS6 [Электронный 

ресурс]/ В.П. Молочков - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, белсенді, материалдарын 

зерделеу бойынша ландшафтық дизайн электронды ресурстар 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану/Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства/Forestry with the basics of forest-park management 

Код LLH -3310 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 5 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Цыганов А.П. 

Ғылыми дәреже және атауы б.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты Білімді қалыптастыру ұйымдастыру және жүргізу, орман-

саябақ шаруашылығы, мәні, ормандарды ұтымды пайдалану 

орман ресурстарын. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну негізгі ережелерін, орман ӛсіру және 

орман-саябақ шаруашылығы; 

– Білімдерін қолдану және пониманий - зерттеу негізінде 

теориялық мәселелерді қалыптасады ұсыну саласындағы 

механикаландыру орман ӛсіру бағытталған зерттеу, қалпына 

келтіру, сақтау, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 

ӛсімдіктер мен жануарлар түрлерінің Шығыс Қазақстан; 

– Шығару (құрастыру) пайымдауларды іздеу туралы 

шешімдерді сақтау және қалпына келтіру әртүрлілік флора мен 

фауна; 

D – (коммуникативті дағдылар) – қабілетті болу түсіну және 

презентировать идеяларын қолдану механикаландыру 

қарамағындағы лесоводством 

E – оқыту дағдылары) – сатып таңдау дағдысы тетіктерін 

зиянкестермен күрес ормандар, оңтайлы жолдарын қалпына 

келтіру және ӛсіру, орман ӛсіру әдістерін орман топырақ, ұйым 



басқармасы лесоводческим шаруашылығын. 

Курстар преквезиті Дендрология и және гүл ӛсіру 

Курстың қысқаша мазмұны Курста оқытылады жүргізу негіздері орман және орман-саябақ 

шаруашылығы, типологиясы, мәні ормандарды бағалау, орман 

және орман саябақтары, географиялық және экологиялық 

негіздеу орман шаруашылығы іс-шараларын елді мекендерде. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 5   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.  Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік. – 

Алматы: Нур-Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

Оқыту әдістері жүйелі, практикалық-талдамалық, ценотического болжау және 

интродукционный. 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Қоғамдық өндірістің негіздері/Основы общественного 

производства/Bases of public production  

Код OOP -3306 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Бейсембаева Р.С. 

Ғылыми дәреже және атауы профессор, г.ғ.к. 

Курстың мақсаты Технология, ӛндірістік үдеріс, және негізгі табиғат қорғаудағы   

ұғымдар туралы не құрлым мол  мәлімет беру.  

Құзыреттілік А - білу және түсіну негізгі заңдары мен заңдылықтары; 

қоғамды аумақтық ұйымдастыру. 

B қолдану - білім және пониманий ұйымдастыру негіздерін, 

экономиканың аумақтық ұйымдастыру, қоғам  

C - шығару (құрастыру) пайымдауларды туралы экономиканың 

құрылымында негізделген аумақтық даму ерекшеліктерін және 

әлемдік шаруашылық.  

D - коммуникативті дағдылар - білу бӛлу негізгі кӛрсеткіштері 

экономиканың құрылымын кезде қоғамды аумақтық 

ұйымдастыру 

E - оқыту дағдылары - адамның білімін ұйымдастыру бойынша 

қоғамдық ӛндіріс. 

Курстар преквезиті экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Пән студентерді экономиканың әртүрлі салаларының 

технологиясымен және технологиялық деңгейлерімен 

таныстырып, ӛндірістік үрдіс, экономикалық-географиялық 

циклдың негізгі табиғат қорғау  және экологиялық түсініктері 

туралы ұғымдарын қалыптастырады. 

Курсты оқып-уйрену нәтижесінде студент: 

- білуі тиіс  ӛндірістің технологиялық үдерістерін; 



-орындай білуі тиіс  қазіргі техниканың және технологияның 

негізінің білімдерін пайдалануын; 

-тәсілдерін меңгеру технологиялық үдерістің қолданыуын. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: 

история, методы, состояние и перспективы размещения 

производительных сил [Текст]  : учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев, И.А. Козьева, М. Г. Световцева. - М. : Юрайт, 2011. 

2.Каримбаева Г.Ж. Экономическая теория [Текст]: учеб. 

пособие  / Г. Ж. Каримбаева ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : [Изд-во ВКГУ ], 2011. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, белсенді, дәрістер қолдана 

отырып, мультимедиялық тұсаукесерлер, слайд-лекциялар 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

 

Атауы Бақ-саябақ өнерінің тарихы/История садово-паркового 

искусства/The history of garden art 

Код ICPI -3311 

Түрі ПД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 3-й год 

Оқу семестрі 6 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы  аға оқытушы 

Курстың мақсаты Негіздерін үйрену, сәндік бау-бақша, тарих, бақ-саябақ 

ӛнерінің негізгі стильдері бақша, декор элементтерін және 

ерекшеліктерін жобалау, практикалық дағдылар мен 

іскерліктерін сәндік бау-бақша. 

Құзыреттілік – білу және түсіну-негізгі теориялық ережелерін сәндік бау-

бақша, ерекшеліктері стильдер бау-саябақ ӛнері, жүзеге асыра 

білуі керек таңдау стильдер сәйкес географиялық 

ерекшеліктеріне жерлерде; 

– білімдерін қолдану және пониманий - білу 

жалпыгеографиялық білімдерін жақсарту үшін техногендік 

ландшафттарды құрайтын жақсарту бойынша жобаларды 

ландшафтық дизайн аумақтарды; 

– пайымдауларды шығару проблемалары туралы әлеуметтік, 

экологиялық және экономикалық сипаттағы жіберуге білім 

биоәртүрлілікті сақтау, қоршаған табиғи ортаны қорғау; 

– коммуникативті дағдылар – тарту қоғам назарын 

экологиялық, экономикалық және әлеуметтік проблемалар ӛз 

елінің, қорғай білуі, ӛз кӛзқарасын негізінде теориялық білім 

мен практикалық тәжірибе; 

– оқу дағдысы – жасай білу жобаларға ландшафттық дизайн 

пайдалана отырып, тарихы туралы білімді бау-саябақ ӛнері. 

 



Курстар преквезиті Жалпы жертану, топырақ географиясы 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу негізгі аспектілер мен факторларды бау-бақша, 

эволюция идеяларын, сәндік бау-бақша кӛне әлемнің негізгі 

стильдер бау-бақша, элементтері, қолданылатын декоративном 

бау-бақша, кезеңдерін жоспарлау және жобалау, қолдана білу 

теориялық білім жобаларын жасау кезінде сәндік бау-бақша 

ландшафтық дизайн. Тарихы қарастырылады және 

сипаттамалық белгілері ботаникалық бақтардың. Оқытылады 

элементтері сәндік бау-бақша жобалау ерекшеліктері бақша 

тағайындалуына сәйкес. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 6   семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

2.Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная школа, 

2009. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, бірліктер):  

(4 оқу жылы,  2015 жылғы жинақтау) 

 

Атауы Ландшафттық дизайн теориясы/Теория ландшафтного 

дизайна/The theory of landscape design 

Код TLD -4205 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4-й год 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы аға оқытушы 

Курстың мақсаты Байланысын зерттеу ғылым мен ӛнер мәдени ландшафтардың 

құру, жан-жақты үйлестіретін учаскелері жасыл аймақтар, 

сәулет құрылыстар мен коммуникацияларды. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну - теориялық негіздерін ландшафтық 

дизайн. 

– Білімдерін қолдану және пониманий: білу орындауға және 

жобалық жұмыстар бойынша ландшафтық дизайн. 

– Шығару (құрастыру) пайымдауларды құрамдас элементтері 

ландшафтық дизайн. 

D – коммуникативтік дағдыларын жүзеге асыру; - алынған 

білімдерін практикалық қызметте. 

E – оқыту дағдылары жобаларын жасау кезінде ландшафтық 

дизайн. 

Курстар преквезиті жалпы жертану, бақ-саябақ ӛнерінің тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Қаралады факторлар мен ерекшеліктері эстетикалық қабылдау 



ландшафт сәйкес пейзажным бағыты география. Зерделенеді, 

заңдары мен заңдылықтарын, композициялық құрылғылар, 

әдістері, эстетикалық бағалау ландшафтарды және заманауи 

тәсілдері ландшафтық дизайн. Сипатталады принциптері 

мәдени ландшафтық құрылыс заңдары бойынша сұлулық, стилі 

мен бағытын ландшафтты дизайндағы. Негіздері оқытылады 

ландшафтық дизайн үлгісінде сәулет және бау-саябақ 

ландшафт ӛнер. Назар құру мәселелері ландшафтық сәулет 

объектілерін және аумағын абаттандыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

2. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

Атауы Ландшафт эстетикасы және дизайны/Эстетика и дизайн 

ландшафта/Aesthetics and landscape design 

Код EDL -4206 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4-й год 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы Аға оқытушы 

Курстың мақсаты Негіздерін зерттеу ландшафт эстетика және дизайн дамыту, 

эстетика, табиғи ортаның мүмкіндіктері, оларды түрлендіру. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну, теориялық негіздерін эстетика және 

дизайн ландшафт. 

– Білімдерін қолдану және пониманий: қолдану теориялық 

білімді түрлендіру үшін аумағын ескере отырып, оның табиғи 

әлеуетін. 

– Шығару (құрастыру) пайымдауларды мүмкіндіктері туралы 

ӛзгерістер мен кеңістік. 

D – коммуникативтік дағдыларын жүзеге асыру; - алынған 

білімдерін практикалық қызметте. 

E – оқыту дағдылары - жасай білу жобаларға ландшафттық 

дизайн пайдалана отырып, білім туралы 

Курстар преквезиті дендрология и мен гүл ӛсіру, қала құрылысы негіздері 

Курстың қысқаша мазмұны Ерекшеліктері қарастырылады ландшафтардың эстетикалық 

қабылдау және бағалау, олардың эстетикалық құндылығы. 

Зерделенеді, тәсілдері, қазіргі заманғы ландшафттық дизайн-

қалалық, ауылдық, рекреациялық және басқа да антропогендік 

геожүйелерді тұрғысынан эстетикалық әлеуетін, үйлесімділік, 



құру мүмкіндігі мӛлшерлес оңтайлы арақатынасы бӛліктерінің 

кеңістік. Түрлендіру аумағын ескере отырып, табиғи 

ерекшеліктерін, табиғи және табиғи-антропогендік 

ландшафттарды. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. Основы построения 

композиции/ учеб-методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, жобалық, компьютерлік 

технологияны пайдалану 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Ландшафтық жоспарлау және жобалау/Ландшафтное 

планирование и проектирование/Landscape planning and 

design 

Код LPP -4207  

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4-й год 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Салыкбаева Г.М. 

Ғылыми дәреже және атауы аға оқытушы 

Курстың мақсаты Зерттеу принциптері мен рәсімдерін ландшафтты жоспарлау 

және жобалау құралы ретінде табиғат пайдалануды басқару 

және қоршаған ортаны қорғау. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну - теориялық негіздерін ландшафтты 

жоспарлау және жобалау.  

– Білімдерін қолдану және пониманий: жүргізе білу, жоспарлау 

және жобалау. 

– Шығару (құрастыру) пайымдаудың қажеттігі туралы 

жоспарлау және жобалау. 

D – коммуникативтік дағдыларын жүзеге асыру; - алынған 

білімдерін практикалық қызметте. 

E – оқыту дағдылары жасау кезінде ландшафттық жоспарлар 

мен жобалар 

Курстар преквезиті Ландшафттану және физикалық-географиялық аудандастыру, 

дендрология и мен гүл ӛсіру, қала құрылысы негіздері 

Курстың қысқаша мазмұны Қаралады даму және қалыптасу тарихы, ландшафтық 

жоспарлау, сондай-ақ негізгі қасиеттері мен геожүйелерінің 

ретінде объектілерінің аумақтық жоспарлау. Оқытылады 

геоэкологиялық негіздері табиғат қорғау объектілерін, 

эстетикалық қасиеттері ландшафтарды, жаңа тәсілдер және 

алгоритмдер жоспарлау бас сұлба аумақты жобалау; қалалық 

және ауылдық елді мекендердің; жоспарлау ӛнеркәсіптік және 

ауыл шаруашылығы аудандарының рекреациялық аймақтарды 



Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Штейнберг П.Н. Декоративное садоводство [Текст]  : практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, жобалық, компьютерлік 

технологияны пайдалану 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Ландшафтная архитектура /Ландшафтық 

архитектура/Landscape architecture 

Код LA -4211 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4-й год 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы География магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Әлемдік ландшафтық сәулеттің теориялық, Тарихи 

негіздерімен, қазіргі заманғы мәселелерімен танысу, 

ландшафтық сәулет нысандарын жобалау және салу 

дағдыларына үйрету, әлемдік ландшафтық сәулеттің заманауи 

мәселелерін зерттеу. 

Құзыреттілік А – білу және түсіну, теориялық ережелерін және ландшафтық 

сәулет элементтерін декоративности; 

– Білімдерін қолдану және пониманий жасау барысында 

жобаларды ландшафтық дизайн ӛзгерту мақсатында табиғи 

және антропогендік орта білім негізінде принциптерін, 

безендіруге және кӛгалдандыру; 

– Шығару (құрастыру) пайымдауларды туралы ұтымдылығын 

және әзірленіп жатқан жобаларды үйлестіру мүмкіндігін 

элементтерін ландшафтық сәулет табиғи табиғи ортамен; 

D – (коммуникативті дағдылар) – білу жобаларын жасауға 

Курстар преквезиті Жалпы жертану, геоинформатика негіздері, ландшафттану 

және физикалық-географиялық аудандастыру 

Курстың қысқаша мазмұны Қаралады архитектура ашық кеңістіктер табиғи-антропогендік 

ландшафттарды ескере отырып, функционалдық, техникалық-

экономикалық және эстетикалық талаптар. Зерделенеді, бау-

саябақ ландшафты. Ландшафтық архитектура кеңейтуге, 

білімді аспектіде ӛзара байланыс табиғи және жасанды орталар. 

Бұл әсіресе қазіргі қарқынды ӛзгеріп жатқан жағдайларында, 

бүкіл экожүйеге Жер. Ландшафтық архитектура болып 

табылады қызметпен ортаны қалыптастыру жӛніндегі ашық 

кеңістіктер, тұйық ішіндегі қоршау және жергілікті 



объектілерді мүддесі үшін ғимараттар мен құрылыстар. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2.Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного проектирования и 

ландшафтной архитектуры: учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2011. 

Оқыту әдістері сӛздік, кӛрнекілік, практикалық, жобалық, компьютерлік 

технологияны пайдалану 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Кеңістікте негізгі бейнелеудің көркем 

сызбасы/Художественная графика с основами 

пространственного изображения/ Artistic graphic and the 

basics of spatial images 

Код HGP-4212 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4 жыл 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы География магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты Дағдыларын практикалық қолдану жобалауда тарихи және 

қазіргі заманғы тәжірибесі, дұрыс қалыптастыру табиғи 

ортаның ашық кеңістіктер, сауатты қолдану принциптерін 

ӛзара байланыста болып, шағын сәулеттік формалар, 

ландшафты және сәулет ортасы 

Құзыреттілік A-ландшафтық сәулеттің теориялық ережелерін, сәндік 

элементтерін білу және түсіну;  

B-білім мен түсінуді қолдану: ландшафттық дизайн жобаларын 

құру туралы;  

C-пайымдаулар: әзірленетін жобалардың ұтымдылығы, 

ландшафтық сәулет элементтерін табиғи ортамен ұштастыру 

мүмкіндігі туралы; 

D-коммуникативтік қабілеттер: қала ортасының жағдайын, қала 

экологиясын жақсарту, халықтың ӛмір сүру жағдайын 

оңтайландыру бойынша шешімдер қабылдау;  

E-оқуға қабілеттер: ландшафтық дизайнда ортаны түрлендіруді 

жоспарлау дағдыларын меңгеру. 

Курстар преквезиті Геодезия негіздерімен топография, Ландшафттану және 

физикалық-географиялық аудандастыру 

Курстың қысқаша мазмұны Зерттеу негізгі ережелерін кӛркем графика түрі ретінде сурет 

ӛнері, қосатын сурет және баспа кӛркем шығармалар (әртүрлі 

гравюралар), основывающиеся арналған ӛнеріндегі сурет салу, 

бірақ бар ӛз бейнелеу құралдарымен және кӛрнекті 

мүмкіндіктері. 

Қорытынды бақылау Емтихан 7  семестрде 



формасы 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика: 

учебник для вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова.- 2-

е изд., испр.- М.: Академия, 2011.- 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: учебник / Н. Ермеков.- 

2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 

3. Наби  Ы. А. Начертательная геометрия и инженерная 

графика: учебник для вузов / Ы. А. Наби.- 2-е изд.- Алматы: 

Бастау, 2011. 

Оқыту әдістері ауызша, кӛрнекі, практикалық, жобалық, компьютерлік 

технологияларды қолдану 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 

 

Атауы Қала құрылысы негіздері /Основы градостроительства/ 

Fundamentals of Urban Development 

Код OG -4213 

Түрі БД 

Курс деңгейі/ пәндер КВ 

Оқу жылы 4-й год 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредиттер саны 5 кредитов 

Ф.И.О. Айткожина С.К. 

Ғылыми дәреже және атауы География магистрі 

Курстың мақсаты Қалалық жоспарлаудың жүйелі түрде ұсынылуын 

қалыптастыру. 

Құзыреттілік A - қала құрылысы, аумақтық жоспарлау, қала құрылысы, 

кеңістіктік жоспарлау, сәулеттік-құрылыс жобалау, құрылыс, 

күрделі жӛндеу, күрделі құрылыс жобаларын қайта құрудың 

жүйелік тұжырымдамасын білу және түсіну; 

В - қалаларды аймақтық жоспарлауды зерттеуде қалалық 

жоспарлаудағы аумақтық жоспарлаудың ерекшеліктері туралы 

білімді қолдану және түсіну, ландшафтты жоспарлау және 

жобалау қажеттілігі; 

С - қалалық ортаны ӛзгерту мүмкіндіктері туралы пікірталастар 

жасау; 

D - коммуникативтік дағдылар қаладағы ахуалды жақсарту, 

қалалардың экологиясын жақсарту, халықтың ӛмір сүру 

жағдайларын оңтайландыру бойынша шешімдер қабылдау 

қабілетін кӛрсетеді; 

Электрондық оқыту дағдылары - қала құрылыстарының жай-

күйін анықтау, ландшафтты дизайндағы қоршаған ортаны 

ӛзгертуді жоспарлау дағдыларын қалыптастыру қажет. 

Курстар преквезиті Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе,  

Геодезия негіздерімен топография 

Курстың қысқаша мазмұны Қалалардың құрылымын зерттеу. Сәулет-жоспарлау 

құрылымын зерттеу. Аймақты кеңістіктік ұйымдастыру және 

архитектуралық құрылыс мәселелері. 

Қаланың қалалық нысандары мен қалалық ӛмір салтын 

қалыптастыру және тарату адам дамуының жалпы тарихи 

үрдісі тұрғысынан қарастырылуы тиіс. Қалалық жоспарлау елді 



мекендерді және елді мекендерді қалыптастырудағы кешенді 

және кӛп қырлы қызмет болып табылады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 7  семестрде 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Пелихович Ю.В. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест: курс лекций. – Ставрополь, 2016.   

Оқыту әдістері ауызша, кӛрнекі, практикалық, белсенді, қалалар мен ауылдық 

елді мекендерді жоспарлау бойынша ғылыми жобаларды 

жасау, мультимедиалық презентацияларды қолдану арқылы 

лекциялар, слайд дәрістері, жоба әдісі 

Әдістер /бағалауформасы Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Мамандықты оқыту 

шарттары 

Курс бойынша барлық тапсырмаларды орындау 
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  about the 

institute 

General information about the university 

1. Name and address of the university: EKSU named after S. Amanzholov,   

30th Guards. Divisions, 34. 

East-Kazakhstan State University named after Sarsen Amanzholov, Faculty of 

Natural Sciences and Technology, Department of Ecology and Geography 4 

building, room 2 

Mailing address: st. Revolutionary, 2A, Ust-Kamenogorsk, East-Kazakhstan region, 

Republic of Kazakhstan, index 070010. Tel / Fax: 

8 (7232) 78-20-48. 

Website address: http://www.vkgu.kz/ru 

How to reach us 

№ 4 educational building EKGU, st. Revolutionary 2A, Ust-Kamenogorsk city 

 

 
Faculty of Science and Technology 

 

 

2. Academic calendar: 4 years of study (internal form) 

Academic calendar 

http://www.vkgu.kz/ru


For undergraduate students for the 2018-2019 school year 

10 august – 25 august Enrollment of students in the university 

25 august – 29 august Adaptation week for 1st year students and 

registration for elective disciplines 

30 august Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 

Autumn semester 

1 september Day of knowledge and solemn opening of the 

beginning of the school year, the beginning of the 

fall semester 

1 september – 9 

december 

Autumn semester 

8-14 october  Boundary control 1 

1 december Day of the First President of the Republic of 

Kazakhstan 

3-9 december Boundary control 2 

10 december – 30 

december 

Winter examination session 

16-17 december Independence Day of the Republic of 

Kazakhstan 

1-2 january New Year 

7 january Christmas 

2-13 january The winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks The winter vacation 

 

3. University management 

Rector  - Tolegen Mukhtar Adilbekovich,  PhD  Doctor, c.j.s. 

Vice-rektor for strategic development and research affairs - 

Seralin Galymbek Adilbekovich PhD  Doctor 

Vice-rektor for academic affairs - 

Myrzagalieva Anar, Doctor of Biology, associating professor 

Vice-rektor for educational affairs – Rovnyakova Irina 

Dean of Faculty – Erbolatuly Dosym , c.ph.-m.s. 

Head of the department,  - Idrishova Janat Kabylbekovna, c.t.s 

4. General characteristics of the university: 

The University provides a wide range and high quality of educational 

services, using new teaching technologies and expanding the research base of the 

faculty. Graduates of the University are in demand and successfully compete in the 

employment market, they work in various sectors of the economy of Kazakhstan and 

foreign countries. 

The structure of the university (from 2015) includes: 4 faculties (faculty of 

natural sciences and technology, faculty of economics and law, faculty of 

psychology, pedagogy and culture, faculty of history, philology and international 

relations) and 19 departments. 4 faculties are trained in 45 specialties of the 

bachelor's degree, 30 specialties of the magistracy and 3 specialties of doctoral 

studies. The university employs more than 400 highly qualified teachers, including 

19 doctors of science and more than 150 candidates of science and doctors PhD. 

Currently, the University provides training for specialists within the 

framework of a multi-level structure of higher education in accordance with the state 

license for the right to conduct educational activities in the spheres of secondary 



professional, higher and postgraduate professional education without limitation of 

the validity period: 

- 45 specialties of higher professional education. At the same time, the term of 

study in a bachelor's degree is 4 years, higher education in a reduced form: on the 

basis of higher education - 2 years, on the basis of secondary vocational education - 

3 years. 

- 30 master's degrees. 

The university introduced a credit system of training: from 2003-2004 

academic year - for students of economic specialties; from 2004-2005 academic year 

- for the first year students of all specialties of higher professional education. 

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments. 

The Faculty of Natural Sciences and Technology is a structural subdivision of the 

S.Amanzholov EKGU. 

The list of specialties for which the faculty prepares: 5В011000 - Physics, 

5В060500 - "Nuclear Physics", 5В071000 - "Materials Science and Technology of 

New Materials", 5В010900 - "Mathematics", 5В060100 - "Mathematics", 5В011100 

- "Informatics" , 5В060200 - "Informatics", 5В070300 - "Information systems", 

5В012000 - "Professional training", 5В072800 - "Technology of processing 

industries", 5В073100 - "Life safety and environmental protection", 5В011300 - 

"Biology", 5В060700 - "Biology ", 5В011200 -" Chemistry ", 5В060600 -" 

Chemistry ", 5В060900 -" Geography ", 5В 011600 - "Geography", 5В060800 - 

"Ecology". 

The department of ecology and geography is graduating in the following 

specialties: bachelor degree 5В011600 - «Geography», 5В060900 - «Geography», 

5В060800 - «Ecology», 5В073100 - «Life safety and environmental protection», 

master's degree - 6M060900 - «Geography», 6М060800 - « Ecology". 

 

5. List of proposed training programs (including tuition fees): 

Baccalaureate: 5В060900 - «Geography» 

Code Name of specialties  

Tuition fees 

in a year (tenge) 

 

5В060900  Geography 342900 

Magistracy: 6М060900- Geography 

Doctorate: no 

 

6. Procedure (rules) for admission and admission to the program 

The conditions for admission to the university are determined by the relevant 

government regulations (Standard Rules for Admission to Education in Education 

Organizations Implementing Professional Higher Education Education Programs 

approved by Government Decree No. 111 of January 19, 2012, as amended and 

approved by the Government of the Republic Kazakhstan from July 14, 2016 № 

405). 

Requirements for training students entering the educational program 

5В060900- "Geography": 

• previous level of education of the applicant - secondary (complete) general 

education; 

• Applicants must have a state-recognized document on secondary (full) 

general education or secondary vocational education, or primary vocational 

education, if there is a record of the holder receiving a secondary (complete) general 

education. 

The admission and admission to the first year are made on the basis of UNT 



or the results of duly approved olympiads. 

Rules for admission to the VGGU named after S. Amanzholov 2018-2019 

academic year 

To ensure academic mobility, students study individual disciplines in other 

educational organizations, including abroad. At the same time, the head of the 

education organization determines the upper limit of the number of credits to be 

studied in other educational organizations. In the case of studying individual 

disciplines in educational organizations of the Republic of Kazakhstan, a bilateral 

agreement is concluded between education organizations. 

In the case of studying certain disciplines in other educational organizations 

after passing the intermediate qualification for the discipline, the student submits to 

the dean's office of his education organization an examination sheet (or transcript) 

indicating the grades for the exam, the final grade for the discipline and the number 

of credits disbursed. 

In the application of the trainee, in the form of a special sample, the name and 

full address of the sending university, name, surname, patronymic of the coordinator 

of academic mobility programs of the faculty / department and university, as well as 

the personal information of the student (name, patronymic, date of birth, address of 

residence, Contact details). 

The application provides information on the motivation of students to 

participate in mobility programs, information on the level of qualifications for the 

language of study abroad, work experience and previous education abroad, a note on 

the possibility of obtaining a grant for study abroad. 

The agreement on training under the programs of academic mobility is the 

main document regulating the process of teaching the student under the academic 

mobility program and is filled in English in the form of a special sample. 

If the host institution has a positive decision to participate in the academic 

mobility program, the agreement is signed in tripartite order: the host institution, the 

student and the sending university. 

 

Informatio

n 

About 

training 

programs 

(Catalog of 

courses) 

1. General characteristics of training programs 

• Degrees / Qualifications awarded: 

Bachelor of Science in specialty 5В060900-Geography 

Graduates who successfully mastered the educational and master's programs are 

prepared for PhD studies; 

 

• Levels (steps) of training: 

Bachelor's program 

The academic year consists of academic periods (usually 15 weeks), periods of 

intermediate certification (2 weeks), vacation (7 weeks) and practice (training, 

production, pre-diploma). Training for four years. Recording for the study of 

disciplines is organized by the office registrar. Organizational-methodical and 

advisory work is carried out by the dean's office, the department and advisors. The 

final grade for the discipline includes assessments of current academic performance 

and final control (examination evaluation). The share of the assessment of current 

academic performance is at least 60% in the final assessment of the degree of 

mastering the program of the academic discipline by the student. Evaluation of the 

final control is at least 30% of the final assessment of knowledge on this academic 

discipline. A positive final score serves as a basis for supplementing the credits 

mastered with the established number of loans in the relevant discipline and entered 

in the transcript of the student. When the assessment is "unsatisfactory" for students 

who are trained in the final control (examination), the final grade for the discipline is 



not counted. The main criterion for the completion of the educational process for the 

preparation of a bachelor is the student's mastering of at least 240 credits of 

theoretical training, practice, preparation, writing and defense of the thesis (project), 

preparation and passing the state examination in the specialty. The training program 

includes modules: general education, compulsory, compulsory in the specialty, 

optional, beyond the skills, practice. The student who passed the exams and 

differentiated tests with ratings "A", "A-", "B +", "B", "B-" and having an average 

GPA for the entire period of study is not lower than 3.5, and who also passed all the 

state examinations and defended his thesis (project) with the grades "A", "A-", is 

awarded a diploma with honors in the event of the absence of repeated examinations 

during the entire period of training (without taking into account the assessment of 

military training). The graduate is awarded an academic degree - Bachelor of 

Science. 

- Requirements for admission to the program 

Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules 

of admission to higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. For 

admission to the specialty 5B060900- "Geography" it is necessary to choose a 

profile discipline according to the school course "Geography". 

 - for 2,3,4 courses - in the implementation of academic mobility, the difference 

in curricula is taken into account, which should not exceed five disciplines of the 

obligatory component. 

• Educational and professional goals of the program / the possibility of 

continuing education: 

- Arming with philosophical, historical, socio-political, legal, economic bases 

of sciences, language communication skills, knowledge of life protection, physical 

education, information knowledge and their application in practice; 

- to form scientific and theoretical bases of geographical science, new thinking 

in relation to nature, to consider current aspects of the problem of modern 

development of society, to make an objective assessment of the state and 

optimization of the use of natural resources and environmental conditions, their 

protection and reproduction; 

- to form the skills and skills of organizing and conducting natural-scientific 

and design-survey research, drawing up geographic projects in the field of 

fundamental and applied science, studying problems of physical, economic 

geography, nature management, geoecology; training of specialists for the formation 

of geoinformation systems, development of strategic decisions on problems of 

preservation of the natural environment, development of projects and models of 

rational socio-economic development of the country 

Possibility of further training 

Graduates of bachelor's degree, who showed a high level of preparation and 

showed a tendency to scientific work, can continue their scientific training in the 

magistracy in the corresponding specialty. 

Graduates of the master's degree who received a master's degree in geography, 

who showed a high level of preparation and showed a tendency to scientific work, 

can continue their scientific training in doctoral studies (PhD) in the relevant 

specialties. 

 

• Program structure with credits:  (60 кредитов ECTS в год) 

The structure of the recruitment program 2018, 2017, 2016, 2015 (see Attachment-

1a) 

- Final examinations (if any) 

For each discipline an exam is given - either verbally or in writing, in the form 



of exam tickets or testing. 

In the 8th semester, the defense of the thesis and the state examination in the 

specialty are held. 

State examination in the specialty - 2 cr. 

The developed project by the student is publicly defended at the meeting of the 

state attestation commission at the end of the 8th semester. 

 

- Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline 

1. Beisembaeva R.S., Ph.D., professor, reads courses in the disciplines 

"Geography of the population with the basics of demography", "Basics of 

social production." 

2. Egorina AV, Doctor of Geological Sciences, Professor of the Department 

of Ecology and Geography, reads the course ―Climate Change and 

Pollution‖, ―Physical Geography of Kazakhstan‖. 

3. Aitkozhina S.K., Master of Geography, Senior Lecturer of the Department 

of Ecology and Geography, reads courses in the following disciplines: 

"Landscape Science and Physical-Geographical Zoning", "Physical 

Geography of Continents and Oceans", "Geography of East Kazakhstan 

Region". 

4. Zhaznaeva Zh.K., Master of Ecology, teacher of the Department of 

Ecology and Geography, reads the courses ―Dendrology and Floriculture‖. 

5. Zhensikbayeva N.Zh., PhD, Senior Lecturer of the Department of Ecology 

and Geography, reads the courses ―Economic, Social and Political 

Geography of the World‖, ―Economic and Social Geography of 

Kazakhstan‖. 

6. Kaleeva K.M. , Senior Lecturer, Department of Ecology and Geography, 

reads the courses "Cartography", "Topography with the basics of geodesy." 

7. Chursin AS, Ph.D., Associate Professor of the Department of Ecology and 

Geography, reads the course "Information Technologies in Landscape 

Design" 

8. Salykbayeva G.M., Senior Lecturer of the Department of Ecology and 

Geography, reads courses in the following disciplines: ―History of landscape 

architecture‖, ―Toponymy‖, ―Theory of landscape design‖, ―Aesthetics and 

landscape design‖. 

9. Tokaeva ZH.T., Senior Lecturer, Department of Ecology and Geography, 

teaches the course ―Geography of the World Economy‖. 

10. Tsyganov AP, Ph.D., Associate Professor of the Department of Ecology 

and Geography, reads the course "Forest Studies with the Basics of Forest 

Park Management". 

11. Kaisarova AS, Master of Geography, teacher of the Department of 

Ecology and Geography, reads the courses ―Physical Geography of 

Continents and Oceans‖, ―Physical Geography of Kazakhstan‖, ―Theory of 

Landscape Design‖. 

12. A.Oskembay, Ph.D., Associate Professor, Department of History of 

Kazakhstan and Social and Humanitarian Disciplines, teaches the course 

―Modern History of Kazakhstan‖. 

13. Ramazanova A.S., Ph.D., senior lecturer at the Department of Civil Law 

and Civil Procedure, gives a course on the subject ―Fundamentals of Law‖. 

14. Sabitova A.A., Ph.D., senior lecturer at the Department of Civil Law and 

Civil Procedure, reads a course on the subject ―Fundamentals of Law‖. 

15. Ordabayeva MA, PhD, senior lecturer of the Department of Economics 

and Management, reads the course "Fundamentals of Economics and 



Entrepreneurship". 

16. Seytembetov E.Zh., Ph.D., Associate Professor of the Department of 

History of Kazakhstan and Social and Humanitarian Disciplines, gives 

courses in the disciplines of "Philosophy". 

17. Satbaeva MA, Tukushova AE, Shoshak M., masters, teachers of the 

department of computer modeling and information technology, read the 

course "Information and communication technologies (in English)." 

18. Kabdrakhmanova F.K., Ph.D., senior lecturer of the Department of History 

of Kazakhstan and Social and Humanitarian Disciplines, reads a course on 

the subject ―Modernization of Public Consciousness‖. 

19. Mautieva A.Zh., Master of Pedagogical Sciences, reads a course in the 

discipline "Foreign Language / English." 

20. Nuralinova GM, Master of Pedagogical Sciences, teaches a course on 

discipline "Professionally-oriented foreign language." 

21. Kuvshinnikova OA, Ph.D., Senior Lecturer, Department of Kazakh, 

Russian Philology and Journalism, reads the course "Professional Russian 

Language". 

22. Poltorzhitskaya G.I., senior lecturer of the Department of Kazakh, Russian 

philology and journalism, reads the course "Professional Russian". 

23. Orsaeva RA, Ph.D., senior lecturer of the Department of Criminal Law, 

reads the course "Fundamentals of anti-corruption culture." 

24. Erkinkyzy Z., Kusmanova LA, masters of jurisprudence, senior lecturers of 

the Department of Criminal Law, give a course on ―Fundamentals of anti-

corruption culture‖. 

25. Kruglikova MV, Ph.D., Kolkutin AM, Ph.D., Kruglikov AN, Shkurkin 

N.V. - Teachers of the Department of Theory and Methods of Physical 

Culture and Sports, conduct classes in physical culture. 

 

Additional 

Informatio

n 

for 

students 

- Accommodation / Accommodation 

• The Faculty of Science and Technology is located in the educational building 

№ 7 at the address: Ust-Kamenogorsk, ul. Voroshilov, 148. The deanery is located 

in the classroom no. 303 on the 3rd floor, the working time is every day, except 

Sunday from 8.00 to 18.00 (until 14.00 on Saturday). 

• The Department of Ecology and Geography is located in Building # 4 at: 

Ust-Kamenogorsk, ul. Revolyutsionnaya 2A, room 2 on the 1st floor. The work 

time of the department is every day, except Sunday from 8.00 to 18.00 (until 14.00 

on Saturday). 

• Accommodation. Comfortable Students' House for 1789 places, which 

provides the conditions for preparation for classes and rest for students - "Library", 

"Reading Room" and "Internet Cafe".  

• Food. Timely and high-quality food is provided by the work of 8 dining 

rooms in academic buildings, with a total area of 1240 sq.m. and 390 seats. 

Notarized copies with dining room tenants are attached. 

• Medical services. Medical care for university students is carried out in the 

medical center (meets the requirements of SES and GPU), where the first medical 

aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried out. There is 

an agreement on medical care for students and teaching staff with City Hospital No. 

1 in Ust-Kamenogorsk (a notarized copy of the supplementary agreement is 

attached). Regularly held "Round tables" - meetings of employees of the city 

"Health Center" with students of the University. The sanitary control of educational 

buildings and hostels is controlled by the head of the health center, the commandants 

of the relevant facilities are responsible for maintaining these conditions. 



• Student office - the Center for Youth Policy, which is a structural subdivision 

of the University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and 

the Culture Center, as well as student youth associations: the youth wing of the Nur 

Otan Party, Zhas Otan, the branch of the republican youth organization Alliance 

students of Kazakhstan ", a student detachment of police assistance" Kuran ", 

student youth labor detachments. 

Classrooms with interactive equipment - 3 

Multimedia room - 1 

Laboratory of UNIC Ecology - 1 

Complex laboratory of Kazhydromet (branch of the department) - 1 

Specialized offices - 3 

Sports halls - 1 

Reading Room - 1 

Student associations. 

- Student detachment of police assistance "Kuran" 

- the debating club of the VKGU; 

- choreographic studio "Әlem"; 

- Folklore Kazakh ensemble; 

- student theater; 

- teams of KVN faculties; 

- creative association of a genre song; 

- creative association of young poets "Zhas-Kalam". 

 

 

Appendix 1 

Structure of the recruitment program for 2018 1  course 

 
The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

GES MC K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

GES MC 

IYa -1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 

1,2 

GES SC 

OP  -1103 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 

1 

GES SC 

OE  -1108 

Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и предпринима- 

тельства  

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 

1 

GES MC Fil  -1104  Философия 

Философия 

Philosophy 

5 

2 

GES MC 

IKT -1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

5 

2 



технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

GES SC 

PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

3 

2 

GES MC 

SIK -1107 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 

1 ГЭ 

BS MC 

OZ -1212 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

General earth science 

5 

1 

BS MC 

TOG -1213 

Геодезия топография негіздерімен 

Топография с основами геодезии 

Topography and principles of geodesy 

5 

1 

BS MC 

VSEPG -1211 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияға кіріспе 

Введение в экономическую, 

социальную и политическую географию 

Introduction to the economic, social and 

political geography 

5 

2 

 UP Учебная практика 1 2 

  Физическая культура 14 1-8 

 

 

Structure of the recruitment program for 2017 2  course 

 
The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

BS MC 
PK(R)Ya  -

2212 

Профессиональный казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 3 

BS MC 

POIYa  -2213 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 3 

BS SC Geo  -2210 
Геология 

Geology 

5 3 

BS MC Gm  -2201 
Геоморфология 

Geomorphology 

3 3 

BS SC Kar  -2202 
Картография 

Cartography 

5 3 

BS MC FGK  -2209 
Физическая география Казахстана 

Physical geography of Kazakhstan 

3 3 

BS SC 
OAK  -2202 Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 
3 

3 

PS SC 
GP  -2314  География почв 

Geography of soil 
5 

3 

BS SC 
Top  -2211 Топонимика 

Toponymy 
5 

4 

BS MC ESGK  -2210 Экономическая и социальная география 5 4 



Казахстана 

Economic and social geography of 

Kazakhstan 

BS SC Rel  -2201 Религиоведение 

Religion studies 

5 4 

BS SC IKiZOS -2209 Изменение климата и загрязнение 

окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of 

enviroment 

5 4 

BS SC GNOD  -2213 География населения с основами 

демографии 

Geography of population and principles of 

demography 

5 4 

BS SC 

LFGR  -2215 Ландшафтоведение и физико-

географическое районирование 

Landscape science and physical-

geographical zoning 

5 4 

 
 

Structure of the recruitment program for 2016 3  course 

 
The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

BS SC 
GVKO -3203 

География ВКО 

Geography of the East Kazakhstan region 

7 5 

BS SC 
OEG -3204 

Общая экономическая география 

General economic geography 

5 5 

BS SC 

GSNG -3205 

География СНГ 

The geography of the Commonwealth of 

Independent States 

7 5 

PS MC FGMO -3206 

Физическая география материков и 

океанов 

Physical geography of continents and 

oceans 

3 5 

PS SC 
OG -3307 

Основы геоинформатики 

Bases of geoinformatics 

5 5 

PS SC 
Den -3312 

Дендрология и цветоводство 

Dendrology and Floriculture 

5 5 

PS MC 

ESPGM  -

3307 

Экономическая, социальная и 

политическая география мира 

Economic, social and political world 

geography 

5 6 

PS SC 
GMH  -3308 

География мирового хозяйства 

The geography of the world economy 

5 6 

PS SC 

ITLD -3305 

Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне 

Information technologies in landscape 

design 

5 6 

PS SC 
LLH -3310 

Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства 

5 6 



Forestry with the basics of forest-park 

management 

PS SC 
OOP -3306 

Основы общественного производства 

Bases of public production 

5 6 

PS SC 
ICPI -3311 

История садово-паркового искусства 

The history of garden art 

5 6 

 
Structure of the recruitment program for 2015 4  course 

 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

BS SC 
TLD -4205 

Теория ландшафтного дизайна 

The theory of landscape design 

5 7 

BS SC 
EDL -4206 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

5 7 

PS SC LPP -4207 

Ландшафтное планирование и 

проектирование 

Landscape planning and design 

5 7 

BS SC 
LA -4211 

Ландшафтная архитектура 

Landscape architecture 

5 7 

BS SC 

HGP -4212 

Художественная графика с основами 

пространственного изображения 

Artistic graphic and the basics of spatial 

images 

5 7 

BS SC 
OG -4213 

Основы градостроительства 

Fundamentals of Urban Development 

5 7 

 
Appendix 1А  

Description of individual disciplines (courses, units): 

(the first year of training, a set of 2018) 

 

Name Қазақ (орыс) тілі/Казахский (русский) язык/Kazakh 

(Russian) Language 

Code K(R)Ya -1102 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1,2 semester 

Amount of credits 10 credit 

FULL NAME Kuvshinnikova O.A. 

Academic degree and title PhD,  

Course Objective fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as 

a cultural phenomenon; the comprehension of the state language as 

the main means of communication, the means of obtaining 

knowledge in various spheres of human activity, the means of 

mastering the moral and ethical norms adopted in society; 

awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Competencies competence of general education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language 

contributing to the formation of a highly educated intellectual 



personality and broad outlook and cultural thinking; 

socio-ethical competences: 

- be objective and tolerant of the traditions and culture of other 

peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, 

offer new solutions; 

economic and organizational-management competencies: 

- using the acquired knowledge in the professional Kazakh 

language, be able to adequately navigate in different situations. 

Course Prerequisites knowledge of the structure of the language, ability to work as a 

glory 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by 

the overall focus of the educational process on the achievement of 

meta-subject and objective learning objectives, which is possible on 

the basis of a competence approach that ensures the formation and 

development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) 

and cultural competence. 

Form of final control  1,2  semester exam 

Recommended literature 1. Абилхасимова Б. Б. Русский язык и специальность: 

географический профиль  : учеб. пособие по науч. стилю речи / 

Б. Б. Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. 

2. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное 

пособие по развитию навыков устной речи для студентов 

изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ 

университеті, 2015.- 

3. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

4. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. 

Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms current control (testing, knowledge of the nomenclature), 

examination (written or computer testing) 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Шетел тілі/Иностранный язык/Foreign language 

Code IYa -1101 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1,2 semester 

Amount of credits 10 credit 

FULL NAME Mautbekova A.Zh. 

Academic degree and title teacher 

Course Objective      The aim of the program is the formation of students' 

intercultural and communicative competence in the process of 

foreign language education. at a sufficient level (A2, European 

competence) and the level of basic sufficiency (B1, European 

competence). Depending on the level training student at the time of 

completion of the course reaches level B2 European competence in 



the presence of the learner’s language level at the start above the B1 

level of European competence.  

Competencies According to the results of mastering the program, the 

student has 

following learning outcomes: 

1) systematizes the conceptual framework of understanding 

communicative intentions of a partner, authors of texts at this level; 

2) compares and selects the appropriate communicative 

intention forms and types of speech / communication with an 

adequate type of speech 

logical construction; 

3) adequately expresses own communicative intentions with 

proper selection and appropriate use of appropriate language 

means taking into account their compliance with the socio-cultural 

norms of the studied 

language;  

           5) reveals the patterns of development of a foreign language, 

giving attention to the study of stylistic originality; 

           6) owns the techniques of linguistic description and analysis 

of the causes and consequences of events in texts of a scientific and 

social nature; 

          7) express possible solutions of a modern language in a foreign 

language.problems based on the use of reasoned information; 

          8) uses evidence language material with sufficient to given 

level by reasoned language means, timely and independently corrects 

the errors allowed at 75% error free 

statements; 

9) owns the strategy and tactics of building a communicative 

act, correctly intonationally forms the speech, based on the lexical 

sufficiency in the framework of speech topics and grammatical 

correctness. 

Course Prerequisites technical translation, oral, two-way translation, theory and practice 

of translation, business foreign language, literary translation 

Course outline providing practical mastering of the language within those 

grammatical and lexical topics that are included in the curriculum 

and the 2nd year textbook. Mastery of linguistic resources is 

provided in the process of formation of speech skills and abilities. 

Form of final control Exam 1,2  semester 

Recommended literature 1. Kunanbayeva S.S., Karmysova M.K. and others. The concept of 

development of foreign language education of the Republic of 

Kazakhstan. Almaty, 2010. 

2. Kunanbayeva C.C. Theory and practice of modern foreign 

language education. Almaty, 2010. 

3. McMillan Dictionary of Contemporary English. - McMillan, 

2010. 

4.R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic 

Skills. Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. 

- 2009. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms current control (testing, knowledge of the nomenclature), 

examination (written or computer testing) 

Language of instruction Russian, Kazakh 



Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Құқық негіздері/Основы права/Bases of law 

Code OP -1103 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Ramazanova A.S., Sabitova A.A 

Academic degree and title PhD 

Course Objective is formation of legal culture which is understood as the system of 

values, the legal ideas, beliefs, skills and stereotypes of behavior, 

the legal traditions accepted by members of a certain community 

(state, religious, ethnic) and used for regulation of their activity 

Competencies As a result of studying of discipline the following competences have 

to be created: 

common cultural: 

– understanding of value of humanistic values for preservation and 

development of a modern civilization; improvement and 

development of society on the principles of humanity, freedom and 

democracy (OK-1); 

– understanding of modern concepts of a picture of the world on the 

basis of the created outlook, mastering achievements of natural and 

social sciences (OK-2); 

– possession of the culture of scientific thinking, generalization, 

analysis and synthesis of the facts and theoretical provisions (OK-

3); 

– use of a system of the categories and methods necessary for the 

solution of standard tasks in various fields of professional practice 

(OK-4); 

– use of normative legal documents in the activity (OK-14); all-

professional: 

– self-education throughout all professional life (PK-19). 

Course Prerequisites History, PSF 

Course outline Histories and theories of emergence and development of the state 

and right, types and forms of the states, forms of government, 

device and political regimes, systems and sources of law, bases of 

the industries of the right (constitutional, administrative, civil, 

penal, family, labor and international law), powers and functions of 

law enforcement agencies of RK, basis of civil and criminal 

processes. 

Form of final control Exam 1  semester 

Recommended literature 1. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., 

перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 

2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. 

И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. 

3. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК 

"Отан", 2014. 

4. Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. 



- толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. 

5. Ӛміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : 

"LEM" баспасы, 2015. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

-observance of prerekvizit 
- implementation of the working training program (syllabus) 
- obtaining rubezhny rating (7.15 weeks) and delivery of total 

control (examination) 

 

Name Экономика және кәсіпкерліктің негіздері /Основы 

экономики и предпринимательства / The basics of Economics 

and entrepreneurship  

Code OE  -1108 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Ordabaeva M.A. 

Academic degree and title doctor PhD 

Course Objective To study the theoretical foundations of economic science, the 

applied aspects of the functioning of a market economy, to form 

among students a holistic view of the system and logic of 

entrepreneurial activity 

Competencies To know: the theoretical and applied foundations of the functioning 

of the economy, the principles and methods of conducting 

entrepreneurial activity, the organizational and legal forms of 

entrepreneurial activity, the fundamentals of management and 

organization of business. 

To be able to: independently analyze the processes and phenomena 

occurring in the economy, using various methods, explain the 

problems of the economy, plan the activities of the entrepreneur. 

Have skills: collecting and understanding economic information, 

using acquired knowledge in relation to the conditions of economic 

activity in the Republic of Kazakhstan, independent work, self-

organization and organization of practical activities. 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and 

development of competences of understanding, understanding and 

practical mastering of economic reality, competences in the field of 

entrepreneurial thinking culture, ability to perceive, summarize and 

analyze economic information, setting an entrepreneurial goal and 

choosing ways to achieve it. 

Course Prerequisites school course in mathematics, geography, Modern History of 

Kazakhstan 

Course outline Discipline studies economic categories, economic laws and 

mechanisms of management, regulating relations in production, 

distribution, exchange and consumption, principles and methods of 

entrepreneurial activity. Particular attention is paid to the practical 

issues of implementing entrepreneurial ideas, planning the activities 

of the entrepreneur, forms of industrial and commercial activities. 



Form of final control Exam 1  semester 

Recommended literature 

 

1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, 

тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика, 2015.- 

2. Ахметова Л. М. Основы экономики [Текст]  : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. 

3. Ахметова Л. М. Экономическая теория [Текст]  : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017 

4. Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., 

стер..- Астана : Фолиант, 2017. 

5. Мэнкью Н.Грегори. «Экономикс»: оқұлық-Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы, 2018 

6. Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

7. Клаус Шваб «Тӛртінші индустриялық революция»: 

оқұлық-Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 

8. Доғалов А.Н., Досмағамбетов Н.С. Экономикалық теория: 

Оқулық./ Алматы, 2015.  

9. Гриффин Р.У. «Менеджмент»: оқұлық-Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 

10. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса:Учебник /Н.Ю. Круглова. 

- М.: КноРус, 2016. - 440 c. 

11. Сергеев А.П. Основы бизнеса (для бакалавров) /А.П. 

Сергеев. - М.: КноРус, 2017. - 440 c. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Философия/Философия/ Philosophy 

Code Fil -1104 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Seitembetov E.Zh. 

Academic degree and title PhD, Associate Professor 

Course Objective formation of students' holistic view of philosophy as a special form 

of knowledge of the world, its main sections, problems and methods 

of studying them in the context of future professional activity 

Competencies Competences: knowledge of historical types of philosophizing in 

the context of culture; 

the formation of the foundations of philosophical, ideological and 

methodological culture; 

the ability to navigate a huge variety of opinions and concepts, 

beliefs and values. 



Course Prerequisites Modern history of Kazakhstan 

Course outline The emergence of a culture of thinking. The subject and method of 

philosophy. Consciousness, soul and language. Being and existence. 

Ontology as a teaching about being. Knowledge as a problem of 

philosophy. Definition of the essence of knowledge in various 

philosophical concepts. Education, science, technology and 

technology. Preservation and development of unique national 

ethical values of the Kazakh people as a prerequisite and condition 

for the success of the modernization of public consciousness. 

The concept of freedom in the history of philosophy. Philosophy 

and art. Society as a philosophical concept. Philosophy of history. 

Philosophy of religion. "Magіlіk ate" and "Ruhani Zagyru" - the 

philosophy of the new Kazakhstan 

Form of final control Exam 2  semester 

Recommended literature 1. Назарбаев Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». 

http://www.akorda.kz. 

2. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 

2016. 

3. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. Т.1-Т.2. - Алматы:2018 ж. 

4. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан 

Дерридаға дейін: [оқулық] / Д. Джонстон. - [б. м.]: Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

5. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы: [оқулық] / 

Р.Хесс. - [б. м.]: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. 

6. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы: [оқулық] / Э. Кенни: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры. - Т.1. - [б. м.]. - 2018. 

7. Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы. Орта ғасыр 

философиясы: [оқулық] / Э.Кенни: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - Т.2. - [б. м.]. - 2018. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Information and communication technologies (in English 

language) 

Code IKT -1105 

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Tukushova A.E., Satbayeva M.A. 

Academic degree and title master 

Course Objective The aim of the course is to develop the ability to critically evaluate 

and analyze processes, methods of searching, storing and processing 

information, methods of collecting and transmitting information 

through digital technologies. 

 



Competencies know: 

- purpose, content and development trends of information and 

communication technologies, justify the choice of the most 

appropriate technology to solve specific problems; 

- methods of collecting, storing and processing information, 

methods of implementing information and communication 

processes; 

- architecture of computer systems and networks, the purpose and 

function of the main components; 

be able to: 

- use Internet information resources, cloud and mobile services for 

searching, storing, processing and distributing information; 

- use software and hardware of computer systems and networks for 

collecting, transmitting, processing and storing data; 

- analyze and justify the choice of methods and means of 

information protection; 

Have skills: 

- using digital technologies to develop data analysis and data 

management tools for various activities; 

- to carry out project activities in the specialty with the use of 

modern information and communication technologies. 

Course Prerequisites  School course in computer science. 

Course outline The course examines the following questions: An ICT role in key 

sectors of development of society. Standards in the field of ICT. 

Introduction to computer systems. Architecture of computer 

systems. Software. Operating Systems. Human-Computer 

Interaction. Database systems. Data analysis. Data management. 

Networks and telecommunications. Cybersecurity. Internet 

technologies. Cloud and mobile technologies. Multimedia 

technologies. Smart technology. E-technologies. Electronic 

business. Electronic training. Electronic government. Information 

technologies in the professional sphere. Industrial ICT. Prospects of 

development of ICT  

Form of final control 1 semester exam 

Recommended literature 1. Трайнев В.А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании [Текст]  / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 

318 с. 15. 2011. 

2. Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / 

M. F. Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. 

- Almaty : Bastau. - 288 p. 2013. 

3. Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. 

A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 

2012. 

4. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии: [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 

5. Shynybekov D. Information and communication technologies : 

textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017 



Teaching Methods  verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian, English  

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Саясаттану-әлеуметтану/Политология-социология/Political 

science-sociology 

Code PS -1106   

A type GES 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Magzumov A.T. 

Academic degree and title PhD, Associate Professor 

Course Objective The aim of the course "Political science-Sociology" is formation at 

future expert a social elements of scientific thinking and outlook 

that will help to overcome the influence of stereotypes and make 

sense of complex phenomena and processes of contemporary social 

life, help navigate the political reality, to develop a scientific 

approach to the assessment of of various social and political events 

and phenomena, armed with the knowledge necessary for a creative 

solution to their professional problems, the formation of a 

democratic political culture. 

Competencies As a result of studying the discipline "Political science-

Sociology"  a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and 

principles of functioning of social and political sciences, schools 

and research areas, and the results of current research in the field of 

sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their 

thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in 

concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or 

innovative sociological approaches to solving professional 

problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, 

planning and forecasting problems of modern society; interpersonal 

and intercultural communication based on tolerance and respect; 

methodology of sociological research; capacity for critical 

perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and 

development of the basic training of social competences (personal, 

intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate 

in civic life, based on knowledge of social and political concepts 

and structures and a willingness to take an active and democratic 

participation; It has the ability to live together in a group, in the 

family, in society, in the world, able to cultivate acceptance and 

understanding of the other person. 

Course Prerequisites philosophy, modern history of Kazakhstan 

Course outline Course content: the object and the subject of sociology and political 



science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology 

of social research; sociological methods of collecting information; 

society and social interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; political 

systems and regimes of modern times; state and civil society; 

political development and modernization; political culture and 

ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

Form of final control  2  semester exam 

Recommended literature 1. Иманбаев М.,  Смағұлов Е., Саясаттану негіздері: 

оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

2. Мейірманов С.Т., Саясат теориясы және саясаттану пәнін 

оқыту әдістемесі: оқу құралы –Алматы: Эверо 2017- 310 б. 

3. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағанбетова З.Н., 

Саясаттану-Алматы:2009-176-б 

4. Кӛшербаев Д.Б., Саясаттағы имидж: оқу құрал - Алматы: 

Эверо 2017- 287 б 

5. Цыганкова П.А., Международные отношения и мировая 

политика.-Москва: Юрайт 2017-385 б. 

6. Куканова Е.В., Павленок П.Д., Политология и социология: 

учебник для вузов- Москва: Юрайт-2017. -285 с. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Қазақстанның қазіргі заман тарихы/Современная история 

Казахстана/The modern history of Kazakhstan 

Code SIK -1107 

A type CES 

Level of the course / discipline MC  

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Oskembay A.A., Aubakirova Z.S. 

Academic degree and title PhD, Associate Professor 

Course Objective give objective historical knowledge of the main stages of the history 

of modern Kazakhstan; to direct students' attention to the problems 

of the formation and development of statehood and historical and 

cultural processes 

Competencies Must know the main periods of the formation of an independent 

Kazakhstan statehood; 

Must be able to relate the phenomena and events of the historical 

past with the general paradigm of the world-historical development 

of human society through critical analysis; to offer possible 

solutions to contemporary problems based on an analysis of the 

historical past and well-reasoned information; identify the practical 

potential of intercultural dialogue and respect for spiritual heritage; 

Must master the techniques of historical description and analysis of 

the causes and consequences of the events of the modern history of 

Kazakhstan; skills of analyzing the characteristics and significance 



of the modern Kazakhstan model of development; justification of 

the fundamental role of historical knowledge in the formation of 

Kazakhstan's identity and patriotism; formation of their own civil 

position on the priorities of mutual understanding, tolerance and 

democratic values of modern society. 

Competencies: research (development of educational and research 

projects); information and communication competencies; personal 

(socialization, self-realization of the individual, the desire for 

continuous professional growth) and interpersonal competences in 

the management of human resources (ability to work in a team). 

Course Prerequisites school history of Kazakhstan 

Course outline The study of the modern history of Kazakhstan allows us to 

systematize the historical knowledge about the main events of 

modern history, which form the scientific worldview and civic 

position, create a scientifically based concept of the modern history 

of the Fatherland, fill with real scientific and historical knowledge 

the content of the Kazakhstan model of development in the period 

of accelerated modernization and the exit of the republic in the 

direction of economic, ideological and cultural self-sufficiency, 

create an ideological and spiritual basis for the consolidation of a 

multi-ethnic and multi-confessional Kazakhstan society, disclose 

scientific principles that define a unique and significant place in the 

history of modern Kazakhstan in the context of world history. 

Form of final control  1 semester State exam 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 

2017 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

– 264 с. 

3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] 

/ А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 

4. Шваб К. Тӛртінші индустриялық революция [монография] / 

К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 

2018. - 198 б. 

5. Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ ғ.соңы – ХҮІ 

ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. 

6. Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары. – 

Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Жалпы жертану / Общее землеведение/ General earth science 

Code OZ-1212 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1 semester 



Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

 

Course Objective formation of knowledge of the geographical envelope as a whole 

supercomplex formation, a planetary geosystem that is necessary for 

optimizing the natural environment and managing geographic 

processes at the planetary level. 

Competencies A knowledge and understanding - to know and understand the 

doctrine of the geographical envelope, the vertical tier structure and 

horizontal differentiation of the geographical envelope, the 

characteristics of the sphere components of the geographical 

envelope, the general laws governing the development of the 

geographical envelope, the cosmic and planetary factors affecting 

the geographic environment, , a brief history of general geography, 

a certain list of geographical nomenclature, basic terms and 

definitions of the course. 

B application of knowledge and understanding - use theoretical 

knowledge in the performance of various practical works, the 

construction of profiles, schemes. C making (making) judgments - 

to talk about the correctness of theories of the origin of the Earth; 

about general ideas about the Earth as the planet of the solar system, 

the geographical envelope as the sphere of human existence. D 

communication skills - use the knowledge of the course in practical 

life. 

E training skills - be able to work with thematic maps, make up 

physical and geographical characteristics, navigate the wall map 

"Physical Map of the World", correctly display geographic objects 

on a wall map, and comment on them. 

Course Prerequisites Topography with the basics of geodesy, geology 

Course outline The geographic envelope is an object of study of general geography. 

Earth in the Universe. The main components of the geographical 

envelope. Zoning in the geographical envelope. Distribution of land 

and sea. The main features of the structure of the earth's surface 

(types of the earth's crust, earthquakes, volcanoes). The atmosphere, 

its composition and structure. Hydrosphere. Lakes and swamps, 

their role in the geographic environment of the Earth. Waters of the 

World Ocean, properties and dynamics (currents). Glaciers and 

permafrost, their geographical significance. Soil. Factors of soil 

formation. Characteristics of the main soil types, their distribution. 

Living matter, mass, distribution and meaning. Distribution of heat, 

climatic zones of the Earth. Zoning of the main types of vegetation 

(tundra, taiga, steppe, desert, etc.). General geographical patterns of 

the Earth. 

Form of final control 1 semester exam 

Recommended literature 1.Әбілмәжінова С.Ә. Жалпы жертану : оқулық.- Алматы : 

Дәуір, 2012.- 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 



 

Name Геодезия топография негіздерімен /Топография с основами 

геодезии/ Topography and principles of geodesy 

Code TOG  -1213 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Kaleeva K.M. 

Academic degree and title Senior Lecturer 

Course Objective The purpose of this discipline is the formation of ideas about plans and 

topographic maps, their features and topographic surveys. 

Competencies Competencies: 

Knowledge and understanding: formation of ideas about plans and 

topographic maps and their features, about topographic surveys; 

orientation on the ground. 

Application of knowledge and understanding: the formation of 

concepts of a topographic map and its use; survey of terrain; the nature 

of the topographic map, content elements and measuring capabilities of 

topographic maps; Methods of shooting the terrain. 

Making (drafting) judgments: in ensuring the professional orientation 

of students' preparation on the basis of studying and using topographic 

maps; studying methods of surface topographic surveys; 

Communicative skills: teaching students skills in using and applying 

topographic maps; production of photography and orientation on it; 

Learning skills: the application of acquired knowledge and the mutual 

connection of the course of topography with other disciplines in the 

study of geographical disciplines. Production of schematic plans of the 

terrain, orientation on the terrain. 

Course Prerequisites General Geography 

Course outline the formation of knowledge about the surface of the earth in a 

geometric sense, the shape and dimensions of the Earth, the study of 

methods for creating coordinate systems of the earth's surface and 

conducting various measurements on it. The study of surveying the 

terrain, the system of conventional signs of topographic maps, the rules 

for the graphical representation of elements of the earth's surface 

through the filming. Implementation of planned, high-altitude and 

planned high-altitude surveys using optical and simple devices. 

Drawing up a plan for visual and bussel surveys. Work with 

topographic and geodesic instruments on the ground. Cameral 

processing of measurement materials and their graphic design in the 

form of a topographic map and a terrain plan.  

Form of final control 1 semester exam 

Recommended literature 1. Геодезия : учеб. для вузов / под ред. Д. Ш. Михелева.- 12--е 

изд., стереотип.- М. : Академия, 2014. 

2. Жұмаділдә Б.Ы. Топография геодезия негіздерімен  : оқу 

құралы / Б. Ы. Жұмаділдә, Д. М. Жантілесова, Ж. Х. 

Жантілесова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2012. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 



Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию 

Introduction to the economic, social and political geography 

Code VSEPG  -1211 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Zhensikbaeva N.ZH., Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title PhD, Master of Geography, senior lecturers 

Course Objective formation of economic and geographical thinking among students, 

knowledge about the content and structure of economic and social 

geography, the main stages of development, the theoretical 

foundations of science, links with physical geography and other 

geographic sciences, knowledge of the spatial differences in the 

economy of individual countries and regions on the globe. 

Competencies Knowledge and understanding of theoretical positions, basic laws 

and patterns in economic geography. 

The application of theoretical fundamental knowledge, possession 

of geographical methods, the ability to search for economic and 

geographical information. 

Making (compiling) judgments about the needs of modern society 

in economic and geographical knowledge to solve social and 

economic problems. 

Communicative skills - be able to allocate a social order for 

carrying out certain economic and geographical studies. 

Training skills - be able to analyze information, have high 

technical training, freely own various computer programs for 

conducting geographic research, data processing and presentation of 

material. 

Course Prerequisites Philosophy, general geography, geology 

Course outline Study of the content and structure of economic and social 

geography, the features of the development of science, the main 

categories, theories; the potential of the territory, the location of the 

productive forces, the structure of the economy of the economic 

complex, and the territorial organization of the economy. The study 

of the connection between theoretical research and the practical, 

economic and social tasks of society. Formation of skills and skills 

to analyze economic and geographical information, conduct 

economic and geographical research, apply theoretical knowledge 

and understanding of the links between natural and socio-economic 

phenomena in the conditions of the formation of a market economy 

Form of final control 2  semester exam 

Recommended literature 1.Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран: учебник для вузов /Ю.Н.Гладкий, 

В.Д.Сухоруков.- 2-е изд.- М.: Академия, 2009. 

2. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: 



учеб. пособие /Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М. Г. Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011. 

3. Максаковский В.П. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы: 2 бӛлім: оқу құралы /В.П. 

Максаковский, Ш.М.Надыров, Ә.Т.Мылқайдаров. - Алматы : 

Қазақ университеті.-1-ші бӛлім. - 2013. 

Teaching Methods lectures with the use of multimedia presentations, electronic 

educational resources, work with maps, compilation of economic 

and geographical characteristics 

Methods / assessment forms current control (testing, knowledge of the nomenclature), 

examination (written or computer testing) 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Физическая культура  /Дене шынықтыру  /Physical 

education 

Code DP 

A type AM 

Level of the course / discipline MS 

Year of study 2018-2019 (1-4 year) 

Semester of training 1-8 semester 

Amount of credits 14 credit 

FULL NAME Kruglikova M.V. 

Academic degree and title k.p.s. 

Course Objective formation of social and personal competencies of students, ensuring 

the targeted use of physical culture and sports to preserve and 

promote health. Physical education of students solves the following 

tasks: - formation of a positive attitude, interest and need for 

physical education and sports; - increase the level of physical health 

of the student; - preparation and participation in mass sports and 

recreational events and competitions in sports. 

Competencies Competences: 

As a result of studying the discipline, the student should know: 

health assessment criteria; general patterns of the influence of 

physical exertion on the human body as a whole, individual organs 

and organ systems; mechanisms of adaptation of the organism to 

physical loads, compensatory and adaptive reactions of the 

organism; the basic means of physical rehabilitation, the basis of the 

method of independent exercise, taking into account the indications 

and contraindications corresponding to the existing disease; the 

basics of organizing competitions in mass sports and their 

refereeing; 

Must be able to: apply health-saving technologies in personal life; 

use physical education for disease prevention and health promotion; 

apply methodical approaches to the development of physical 

exercises, assess the level of physical development, physical and 

functional fitness, physical health; perform a set of physical 

exercises of professional-applied orientation, taking into account 

indications and contraindications to the use of physical exercises. 

Have skills: the basics of a healthy lifestyle, ensuring the 

preservation and promotion of health, development and physical 



self-improvement; regulation of physical activity. 

Course Prerequisites Physical culture school course 

Course outline The course "Physical Education" at the university is an integral part 

of the national program for the formation of a general and 

professional culture of the personality of a modern specialist, a 

system of humanistic education of students. The course content 

includes theoretical and practical sections. 

Form of final control Differentiated credit 

Recommended literature 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.: Академия, 2012. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.:КноРус, 2015. 

3. Гончарук С.В. Активный образ жизни и здоровье студента. 

Белгород: Политерра, 2014. 

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. – М.: 

Вако, 2012. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms Differentiated credit 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Delivery of control standards for students of the basic and special 

medical groups, control works for students released from practical 

classes for health reasons / differentiated credit. 

 

Name Учебная практика/ Training Practice 

Code UP 

A type MP 

Level of the course / discipline baccalaureate 

Year of study 2018-2019 (1 year) 

Semester of training 2 semester 

Amount of credits 1 credit 

FULL NAME Zensikbaeva N.ZH., Kaleeva K.M., Aytkozhina S.K. 

Academic degree and title Senior teachers 

Course Objective Familiarization of students with methods of field geographic 

research. 

Competencies knowledge of the theoretical provisions of physical and economic 

geography, topography, the ability to collect and process 

information on geographical objects, mastering the skills of 

analyzing statistical data, presentation in a graphic and cartographic 

form, drawing up maps, plans of the terrain. 

Course Prerequisites general geography, topography with the basics of geodesy, 

introduction to economic, social and political geography 

Course outline Study of natural and economic-geographical objects of the territory, 

methods of geographical research. Planning the field routes, 

surveying the territory, identifying the main objects, drawing up a 

plan of the terrain on a scale. The field stage for economic and 

geographical research requires the organization of an excursion, the 

collection of data from reliable literary and statistical sources, and 

conversations with specialists. Doing a practice diary. Collection 

and processing of data, compilation of description, comparison, 

analysis. Graphical processing of statistical and field data. Drawing 

up of accounting documentation. Practice is carried out in 3 stages - 



preparatory, field and cameral stage. Each stage has its own goals, 

objectives and required results. Reports are always stored at the 

department for 5 years. 

Form of final control Differentiated credit 

Recommended literature 1. Калиев Б. Ш. Географиядан оқу-далалық практикасы  : оқу-

әдістемелік құралы / Б.Ш.Калиев, Е.С.Нуркеев ; ҚР Білім және 

ғылым министрлігі. - Алматы : ЖК "Отан", 2016. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms Differentiated credit 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Confirmation of theoretical knowledge in practice, the collection 

and processing of materials, the preparation of the report. Strict 

compliance with safety regulations in practice is required. 

 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Name Кәсіптік орыс тілі/Профессиональный русский 

язык/Professional Russian Language 

Code PK(R)Ya  -2212 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Kuvshinnikova O.A., Poltorzhitskaya G.I. 

Academic degree and title k.f.s.          Senior teachers 

Course Objective introduction to the subject area of the specialty "Geography" in 

professional Russian 

Competencies The student should know: professional terminology in Russian 

geography; the lexical and grammatical minimum of the specialty 

language; features of speech etiquette; features of the construction 

of public speech. 

Must be able to: study and analyze educational, scientific literature 

on geography in Russian (monologic utterance of professional 

content); translate tests of professional content from Kazakh into 

Russian and from Russian into Kazakh; be able to freely and 

professionally express thoughts and judgments in writing in 

Russian; write texts on special topics. 

Must own: oral and written speech in Russian. 

Course Prerequisites Russian   language 

Course outline The current situation of professional communication dictates certain 

requirements, for the fulfillment of which not only the correct 

design of the units of the language of professional communication, 

the equivalence of their meanings, but also compliance with the 

necessary international standards is necessary. 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Профессиональный русский язык: учебное пособие //Под 

общей ред. Е.А.Журавлевой.-Алматы,2017-244 с. 

2. Абилхасимова Б.Б. Русский язык и специальность: 



географический профиль: учеб. пособие по науч. стилю речи 

/ Б.Б.Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2014. 

3. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : 

учебное пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов изучающих русский язык как иностранный.- 

Алматы  : Қазақ университеті, 2015 

4. Жанилова Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс 

русского языка: Учебник, Алматы, 2015. 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов, Ростов н/Дону: Феникс, 2017. – 539 с. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all assignments for the course 

 

 

Name Кәсіби-бағытталған шет тілі/Профессионально-

ориентированный иностранный язык/Professionally-oriented 

foreign language  

Code POIYa  -2213 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Nuralinova G.M. 

Academic degree and title  Senior teachers 

Course Objective training of specialists who know a foreign language as a means of 

establishing personal, scientific and cultural contacts with native 

speakers and, mainly, as a tool for establishing professional 

communication for an effective exchange of experience in future 

practical production activities 

Competencies - To have a culture of thinking, to know its general laws, to be able 

to write correctly and logically in English correctly (logically) - be 

able to write and verbal communication in the state language, be 

able to work with information from various sources, including 

authentic ones; -be able to practically analyze the logic of various 

kinds of reasoning, to master the skills of public speech, 

argumentation, discussion and polemics in English, to be able to 

generate and edit professional and socially significant texts. 

 -be objective and tolerant to the traditions, culture of other nations 

of the world; - be able to work in a team, correctly defend their 

point of view, offer new solutions; -using the knowledge gained in 

the professional Kazakh language, be able to adequately navigate in 

different situations. 

Course Prerequisites English   language 

Course outline The content of the course of the English language is determined by 

the overall focus of the educational process on the achievement of 

meta-subject and objective learning objectives, which is possible on 

the basis of a competence approach that ensures the formation and 

development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) 



and cultural competence. 

Knowledge of English language is used in all major disciplines of 

this specialty. The university course of English is professionally 

oriented. This makes it possible to use it in any field of professional 

activity - scientific and informational. 

English language and its place in the world. The Germanic 

influence. The French influence. Modern English. Geography and 

nature, state organizations, traditions and     holidays of the UK. 

Geography, nature, state organizations, traditions and holidays of 

the USA. Canada, its geography and nature, state organizations, 

traditions and holidays. Australia, New-Zealand, their geography 

and nature, state organizations, traditions and holidays. Newspapers 

and magazines. Television and radio stations. Computers. Travel 

and transport. Staying at a hotel. Air travel. Trains. Travelling by 

plane. Travelling by boat. Travel tips. Tourism and service. 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Мунатаева Э.М. Учебное пособие для историков и 

географов [Текст]: курс английского языка / Э.М. 

Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 2014. 

2. Mapping Spatial Relations, Their Perceptions and Dynamics : 

the City and in the Past / edit. S. Rau, E. Schonherr.- New York : 

Springer, 2014.- 

3. Wood, Andrew. Economic Geography [Текст]:  Places, 

networks and flows / A.Wood, S.Roberts. - London : Routledge, 

[2011]. 

4. Key Concepts in Development Geography [Текст]  / R. Potter [et 

al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction English  

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate  

 

Name Геология/Геология/Geology 

Code Geo  -2210 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Aytkozhina S.K. 

Academic degree and title Senior teachers 

Course Objective is the knowledge of the fundamentals of the sciences of the 

geological cycle - mineralogy, petrography, dynamic geology, 

patterns of distribution of minerals in the depths of the earth, as well 

as the history of the Earth, the crust and the development of the 

organic world. 

Competencies A - (knowledge and understanding) - the structure and composition 

of the Earth and the earth's crust; material (chemical, mineral and 

petrographic) composition of the earth's crust; basic structural 

elements; the main results of the most important endogenous and 

exogenous geological processes; forms of occurrence of rocks in the 



earth's crust, types of tectonic disturbances. 

B - (application of knowledge and understanding) - to identify the 

most important rock-forming and most common minerals, as well as 

the most common rocks, to determine their genetic affiliation, to 

evaluate the influence of various geological processes on the change 

in the properties of rocks. 

C - (making (making) judgments - the ability to search for 

information, conduct research work. 

D - (communication skills) - be able to determine the consequences 

of a number of geological processes of natural and technogenic 

nature. 

E - (learning skills) - apply knowledge in practice, use in various 

courses of geographical disciplines. 

Course Prerequisites topography with the basics of geodesy, general geography 

Course outline Introduction. The subject, tasks and methods of research in geology. 

The importance of geology in anthropogenic activities. General 

information about the Earth. Material composition of the earth's 

crust. Mineral composition of the earth's crust. Minerals as natural 

chemical compounds and geological formations. The chemical 

composition of minerals and the causes of its change. Petrographic 

composition of the earth's crust. Geochronology. Geodynamic 

processes. Endogenous geological processes. Tectonic processes. 

Earthquake as a special kind of modern tectonic movements of the 

earth's crust. MAGMATISM. Magmatic rocks. Volcanism. 

Metamorphism. Exogenous geological processes. Geological 

activity of the wind. Geological activity of waters. The basic 

structural elements of the earth's crust. Mechanisms of motion and 

deformation of the earth's crust. The main stages of the development 

of the structure of the earth's crust. 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. 

Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2012.- 448 с.  

2. Михайлова Н.И. Сборник заданий и методических указаний 

к самостоятельному изучению геологии /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

3. Михайлова Н. И. Антропогенная геологическая деятельность 

и ее последствия: избр. лекции /Н.И.Михайлова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 

2012.  

4. Шаймарданова А.Е., Айткожина С.К. Геология : оқу құралы.-

Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2018. 

5. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : 

Дәуір, 2011. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 



Name Геоморфология/Геоморфология/Geomorphology  

Code Gm  -2201 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Aytkozhina S.K. 

Academic degree and title Senior teacher 

Course Objective the study of the relief of the earth's surface, the knowledge of the 

laws of its development and the use of the revealed regularities, 

relief data for solving various practical questions 

Competencies A knowledge and understanding - to know the classification of 

relief forms, the structure and development of the Earth's relief, the 

morphological and genetic features of relief forms, the relationship 

of the relief with other components of the landscape, modern 

geomorphological processes, the image of types and forms of relief 

on geomorphological maps. B application of knowledge and 

understanding - to use theoretical knowledge in the performance of 

various practical works, the construction of profiles, schemes, for 

solving applied problems; during the passage of field practice. 

C making (making) judgments - the development of a common 

information culture, research skills, the ability to analyze the 

existing data. 

D communication skills - the ability to prove your point of view, to 

find a compromise in solving problems, the ability to find a rational 

solution under given natural conditions. 

E training skills - to determine the morphometric and 

morphogenetic data of relief forms on the basis of topographic maps 

analysis, to make the characteristics of the relief on the basis of the 

analysis of maps, to read geomorphological maps, to map the types 

and forms of the relief, and to determine its genesis. 

Course Prerequisites general geography, geology 

Course outline History of the origin and development of geomorphological science, 

general information on the relief, forms and elements of relief 

forms. Factors of relief formation: modern movements of the earth's 

crust, magmatism, earthquakes, volcanism, slope processes, 

exogenous processes, weathering, karst processes, nival and glacial 

processes, coastal processes. Morphological classification of the 

relief, ascending and descending types of relief, relief structure and 

planetary relief forms, mega-relief of continents, mega-relief of 

geosynclinal regions (transitional zones), mega-relief of the ocean 

floor and mid-ocean ridges (COX). 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Құсайынов С. А. Жалпы геоморфология: оқулық. - ӛңд., 

толық. 3-бас. - Алматы : Дәуір, 2012. 

2. Құсайынов С.А. Неотектоника: оқу құралы / С.А. Құсайынов, 

Д.М.Боранқұлова, Р.Т.Бексейітова. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. 

3. Жандаев М. Ж. Ӛзен аңғарларының геоморфологиясы: оқу 

құралы. - Алматы: Қазақ университетi, 2013. 

4. Современная геоморфология: сб. / отв. Ред. В. М. Котляков.- 



М.: Кодекс, 2015. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

Name Картография/Картография/Cartography 

Code Kar  -2202 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Kaleeva K.M. 

Academic degree and title Senior teacher 

Course Objective formation of cartographic outlook of future specialists, obtaining 

information and knowledge about ways to reflect the world around 

them 

Competencies Application of knowledge and understanding: the formation of 

cartographic concepts, which are the basis for the study of 

figurative-symbolic cartographic images. Apply methods of 

reflecting the surrounding world, design and model. 

Making (making) judgments: in providing a professional 

orientation of students' preparation on the basis of a systematic 

study of the means and methods of modern cartographic production 

for the creation and use of geographic maps, information on the 

cartographic method of research, the current state and prospects for 

the development of cartography. 

Communicative skills: the use of cartographic material as a 

means of knowledge of the world; in obtaining from the 

cartographic materials the information necessary to solve the tasks; 

Learning skills: the application of acquired knowledge and the 

mutual relationship of the course of cartography with other 

disciplines in the study of geographical disciplines. 

Course Prerequisites topography with the basics of geodesy, general geography 

Course outline The course shapes the cartographic worldview of future specialists 

and the importance of cartography for the professional education of 

the geography teacher and informs them about the ways of 

reflecting the surrounding world, spatial analysis and modeling, 

gives basic work with geographic maps, atlases and other 

cartographic works, introduces the prospects for the development of 

cartographic science and production. Topics covered are the essence 

of maps, their mathematical basis, methods of cartographic 

representation, generalization, classification of maps and atlases. A 

special place is given to the cartographic method of research, since 

it is "through" in geography, and the map is one of the main means 

of knowledge of the world. 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- 

Қарағанды : Ақнұр, 2012. 



2. Кӛшім Ә. Географиялық картографиялау : табиғат 

карталары : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

3. Кӛшім Ә. Қартаны жобалау және құрастыру : оқу құралы.-

Алматы : Қазақ университеті, 2014. 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография 

негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 

5. Куприна Л.Е. Туристская картография: учеб. пособие. - М.: 

Флинта, 2010. – 280 с. 

Teaching Methods conducting lectures, laboratory (practical, seminar) classes using 

ICT and graphics tools 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Қазақстанның физикалық географиясы/Физическая 

география Казахстана/Physical geography of Kazakhstan 

Code FGK  -2209 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Aytkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective acquaint students with the nature of Kazakhstan and the basic 

patterns of its formation; the history of the study of the nature of the 

republic, the features of the components of the nature of the 

territory, physico-geographical countries and regions, the principles 

of physical and geographical zoning; the ability to independently 

search for and obtain knowledge; To instill in students love for the 

nature of the native land and careful treatment of it 

Competencies A - knowledge and understanding - to know the history of the 

exploration of the territory, the features of the tectonic and 

geological structure, orography, relief, climate, water, soil and 

vegetation, fauna, natural areas of the territory of the Republic of 

Kazakhstan; name and location of the main geographical objects of 

the Republic of Kazakhstan; basic terms and definitions of the 

course. 

B - application of knowledge and understanding - be able to give 

a full physical and geographical characteristics of the territory, show 

on the map the location of all geographical objects of the territory of 

Kazakhstan. 

C - making (drafting) judgments - be able to analyze various 

statistical material and give a forecast of the situation on a specific 

territory. 

D - communication skills - be able to apply knowledge and skills 

in everyday practical life and production. 

E - training skills - to have skills in working with contour maps 

and maps of the atlas. 

Course Prerequisites general geography 



Course outline History of the study of nature of the territory of Kazakhstan. The 

main stages of the formation of the territory of Kazakhstan. Stages 

of orogenesis. Relief-forming factors. Types of relief. Climate and 

climate-forming factors. The main features of the climate of 

Kazakhstan. Climatic zoning. Inner waters of Kazakhstan. Rivers. 

Lakes. Glaciers. The groundwater. Economic importance of inland 

waters of Kazakhstan and their ecological state. Soil of Kazakhstan. 

Protection of soils. Vegetation of Kazakhstan. Regularities of the 

distribution of vegetation. Protection of endemic and medicinal 

plant species. Animal world. Protection of animals. Physico-

geographical zoning of Kazakhstan. 

Form of final control exam 

Recommended literature 1. Физическая география Казахстана: учеб. пособие / Е. Н. 

Вилесов, А. А. Науменко, Л. К. Веселова, Б. Ж. 

Аубекеров; под ред. А. А. Науменко.- Алматы: Казак 

университети, 2009 

2. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. пособие / К. М. 

Джаналеева.- Алматы: Эверо, 2014. 

3. Дюсупова Ж. М. Практикум по дисциплине 

«Физическая география Казахстана» : учеб. пособие к пркт. 

занятиям / Ж. М. Дюсупова, Д. С. Жилкишинова ; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016. 

4. Ақпамбетова К.М. Қазақстанның физикалық 

географиясы  : оқу құралы.- Қарағанды : АқНұр, 2012.. 

Teaching Methods conducting lectures, laboratory (practical, seminar) classes using 

ICT and graphics tools 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной культуры/Bases of anticorruption 

culture 

Code OAK  -2202 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Sabitova A.A. 

Academic degree and title к.ю.н. 

Course Objective Formation of knowledge, skills and skills in the field of activities 

carried out by subjects of combating corruption to preserve and 

strengthen the value system in society, reflecting intolerance to 

corruption, creating zero tolerance for the phenomenon of 

corruption in the student environment. 

Competencies Know: the main definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation regulating anti-corruption, the 

main approaches to the formation of anti-corruption culture in 



various social groups, measures of responsibility for corruption 

offenses in various spheres. 

To be able: to apply the acquired knowledge in the analysis, in 

the activity of the state administration bodies in shaping the anti-

corruption culture of the society in terms of legal and social 

counteraction to corruption and combating it as a social 

phenomenon. 

Have the skills: the ability to recognize corruption as an element 

of the sociopolitical life of society in the international and national 

context, analyze the activity of government bodies, political and 

public organizations in the sphere of combating corruption and take 

part in it, skills of forming an anti-corruption culture in various 

social environments. 

Course Prerequisites Fundamentals of Law, Modern History of Kazakhstan 

Course outline The course "Fundamentals of Anti-Corruption Culture" is aimed at 

studying the concept of anti-corruption culture, mechanisms for 

improving social and economic relations, as conditions for the 

formation of an anti-corruption culture, legal counteraction to the 

development of corruption in the Republic of Kazakhstan; the study 

of public administration reforms aimed at combating corruption, the 

study of the features of the formation of anti-corruption culture in 

various social groups, the moral and ethical responsibility for 

corruption in various spheres, religious norms and values as the 

principles of the anti-corruption culture of society, psychological 

characteristics of the nature of corruption behavior. 

Form of final control  exam 

Recommended literature 1. Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции: учебно-методическое пособие /Л.Бисенғали, 

А.А.Базилова; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы: Казак 

университетi, 2014. - 110 с. 

2. Противодействие коррупции: учеб. и практикум для 

бакалавриата /под общ.ред. Е.В.Охотского.- 2-е изд., испр.- М.: 

Юрайт, 2016.- 367 

3. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігі  : [оқу құралы]. - Алматы : Бастау, 2014. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment, rating, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Топырақ географиясы/География почв/Geography of soil 

Code GP  -2314 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 3 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective to generate knowledge about the basic laws of the soil-forming 



process in various natural conditions, the basic properties of soils, 

the directions of soil-forming processes, the interrelationships of 

soils with other components of the natural environment. 

Competencies A knowledge and understanding - to master the basic knowledge 

of the geography of soils, to understand the relationship of 

geography of soils with different sciences. 

 B application of knowledge and understanding - understand the 

teaching material, be able to apply the knowledge gained in 

practice. 

 C making (making) judgments - the development of a common 

information culture, research skills, the ability to analyze existing 

data. 

 D communication skills - be able to prove your point of view, 

find a compromise in solving problems, be able to find a rational 

solution under different economic and economic conditions. 

 E training skills - to master the methodology of describing 

geological processes along the soil cover, maps, soil profiles; the 

ability to work with various sources of information. 

Course Prerequisites General geography, geology 

Course outline The development of soil science and soil-geographical research in 

the historical plan. The main regularities of the soil-forming 

process, expressed by the totality of the phenomenon of the 

transformation and movement of substances and energy in the soil 

strata, under various natural conditions for establishing forecasts of 

soil development. Factors of soil formation: climate, vegetation, 

soil-forming rocks. 

Form of final control  3 semester exam 

Recommended literature 1. Салихов Т.Қ. Топырақтану: оқулық: кӛп томдық / 

Т.Қ.Салихов. - Алматы: Эверо.-2-ші бӛлім: Топырақ генезисі, 

географиясы және жіктелуі. - 2017. 

2. Иванова Т.Г. География почв с основами почвоведения 

[Текст]: учеб. пособие для СПО / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. 

- М. : Юрайт, 2018. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Топонимика/Топонимика/Toponymy 

Code Top  -2211 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M. 

Academic degree and title Senior teacher 

Course Objective Comprehensive study of geographical names, their origin, meaning 

and content. 



Competencies A knowledge and understanding - to know the history of toponymic 

research, theoretical positions, semantics, etymology and etiology of 

geographical names, be able to apply theoretical knowledge in 

practice; know the content of toponymic methods for scientific 

research. 

B application of knowledge and understanding - to be able to 

correctly apply knowledge about the genesis of toponyms, their 

historical, linguistic and geographical basis, to be able to explain the 

content of place names to the population. 

C making (drafting) judgments - to draw public attention to the 

issues of distortion of content, spelling and pronunciation of place 

names, to be able to explain to the population about the excesses 

and the danger of hiding the unscientific renaming of geographical 

objects. 

D communication skills - to be guided in the content and history of 

toponyms, to be able to protect socially significant examples of 

geographical names, to preserve their etiology and etymology for 

scientific purposes. 

E training skills - be able to search for the necessary economic-

geographical information, analyze the origin, content and 

development of toponyms, work with toponymic dictionaries-

directories, be able to navigate freely on the map. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline Study of the content and meaning of toponymy for geography, 

history, linguistics, studying the features of the development of 

science, basic concepts, patterns of origin and evolution of 

geographical names, semantics, etymology and etiology of 

geographical names; the definition of the connection of historical 

events, the conditions for changing the territory with the specificity 

of geographical names, the application of theoretical knowledge in 

practice. 

Form of final control 4 semester exam 

Recommended literature 1.Каймулдинова К.Д. Топонимика : оқулық.- Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл атаулары: оқулық 

/ Қ. Т. Сапаров. - Алматы : Эверо, 2017. 

3. Топонимика Казахстана [Текст]  : энцикл. справочник / М-

во связи и информации РК, Комитет информации и архивов. - 

Алматы : Аруна, 2010. 

4. Краткий энциклопедический словарь исторических 

топонимов Казахстана [Текст]  / М-во культуры и спорта РК, 

НИИИК ; [сост. И. В. Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы/Экономическая и социальная география 

Казахстана/Economic and social geography of Kazakhstan 



Code ESGK  -2210 

A type BS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Zhensikbaeva N.ZH. 

Academic degree and title Doctor PhD  

Course Objective Formation of knowledge about interdependent components of the 

economy, the conditions of their emergence, development and 

introduction into a single economic mechanism; formation of skills 

to make a geographical analysis of objects, phenomena and 

processes on the basis of literary, statistical and cartographic 

sources. 

Competencies A - knowledge and understanding - to know the specifics of the 

development of the economy of Kazakhstan and its individual 

branches, to be able to analyze the current situation in the economic 

and social spheres of life in the country, to identify the prerequisites 

and development trends; 

B - application of knowledge and understanding - to be able to make 

an analysis of the development of the territory (country, part of the 

country), to search for and process the necessary geographical 

information, to possess geographic methods for conducting 

scientific works; 

C - making (making up) judgments - be able to represent the 

country from general cultural and patriotic positions in the 

educational process, to show the country's achievements on the 

basis of free knowledge of natural resources, economy, foreign 

economic ties of Kazakhstan, to widely use local history material, to 

form patriotic civil positions of students; 

D - communication skills - to freely navigate the needs of modern 

Kazakhstan in economic and geographical knowledge; 

E - learning skills - be able to process statistical and graphical 

material, compile electronic maps. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography, physical 

geography of Kazakhstan 

Course outline The issues of transition of the republic's economy to market 

relations, economic achievements in terms of sovereignty, prospects 

for the development of the economy of Kazakhstan, and the location 

of individual industries in the economy of the CIS and the world are 

considered. Features of the influence of natural conditions on the 

development and location of the economy. Diversity of natural 

resources. The main deposits and basins of minerals. Rational 

nature management. Protection of natural resources. Features of 

demographic processes, population distribution and settlement, 

types of settlements, national and religious composition, interethnic 

accord, labor resources. The general characteristics of the economy 

of Kazakhstan, the features of the development of economic sectors, 

external economic relations, economic-geographical zoning, 

economic regions of Kazakhstan are studied. 

Form of final control 4 semester exam 

Recommended literature 1. Дуйсебаева К. Д. Экономическая и социальная 



география Республики Казахстан : учебно-метод. 

пособие / К. Д. Дуйсебаева, А. С. Акашева.- Алматы : 

Казак университет, 2014. 

2. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы : оқу 

құралы / Ә. С. Бейсенова [және т. б.]. - Алматы : Абай 

атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2013. 

Teaching Methods lectures with the use of multimedia presentations, electronic 

educational resources, work with maps, compilation of economic 

and geographical characteristics 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

 

Name Дінтану/Религиоведение/Religion studies 

Code R -2201 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Shyrshitbay M. 

Academic degree and title Master of Philosophy 

Course Objective The purpose of the course "Religious studies" is receiving by 

students the general ideas of religion, world and main national 

religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, formation 

of tolerance and toleration. 

Competencies Modern history of Kazakhstan, philosophy 

Course Prerequisites Subject and structure of religious studies, religious and theological 

definitions of religion, religion history, origin religions. 

Course outline  4 semester exam 

Form of final control To know:  theoretical fundamentals of theological science, the 

main religious, system of values, ethical standards of world 

religions and their value a and including in Kazakhstan; 

- principles of an interfaith consent in Kazakhstan; 

- theoretical fundamentals of study of local lore, its scientific 

principles and various directions, the main objects and sources of 

studying of the native land, the modern local history movement and 

its forms, and on its base – comprehensive local history 

characteristics of Kazakhstan. 

be able:  to use theological approach to judgment of a concrete 

situation in everyday life and in professional activity; independently 

and collectively to comprehend the questions concerning religious 

life in modern society. 

To have skills of the analysis of information on religion from 

various sources. 

As a result of the development of the discipline the student 

mastering worldview competence. 

Recommended literature 1. Бекишев К.О., Шайхыгалиев Е.А. Дінтану негіздері: оқу 



құралы.-Алматы : Альманах, 2017. 

2. Дүйсенбаев А.Қ. Дінтану: дәрістер курсы / А.Қ.Дүйсенбаев; 

ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : TechSmith, 2018. 

3.Трофимов Я.Ф. Религиоведене: учеб. Пособие для вузов / Я. 

Ф. Трофимов В.А. Иванова.- Караганды: Болашак-Баспа, 2014. 

4. Данильян  О.Г. Религиоведение: учеб. для вузов 

/Щ.Г.Данильян, В.М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Инфра-М, 2015. 

5. Религиоведение [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. И. Н. Яблокова. - М.: Юрайт, 2017. 

Teaching Methods verbal, visual, partially-search, oral interrogation, a written survey, 

the protection of the abstract, testing, the performance of an 

individual task 

Methods / assessment forms oral questioning, written interview, report protection, testing, 

individual assignment. 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment 

Code IKZOS-2209 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Egorina A.V.,         Zhensikbayeva N.Zh. 

Academic degree and title Professor, Doctor of Geography   doctor PhD 

Course Objective Forming the skills and abilities of a future specialist to consider the 

climate as the most important natural resource, the redistribution of 

which between states leads to climate change, which results in 

serious socioeconomic and political consequences determining the 

welfare of the states of the world. 

Competencies - To know: the theoretical and applied foundations and patterns of 

functioning of the Earth's climatic processes and its socio-economic 

and political consequences for the population; - Be able to 

independently analyze the processes and phenomena occurring in 

the process of climate change and pollution of the environment, 

correctly and reasonably formulate your thoughts in oral and written 

form, use the acquired knowledge in specific situations; 

- Have skills: a holistic approach to the analysis, design and 

forecasting of environmental, socio-economic and other problems of 

modern society; search for solutions to the problems and objectives 

of the environmental plan; methods of applied environmental 

research. 

Course Prerequisites General Geography 

Course outline The climate is like a natural resource. Features of climate change 

and global planetary climate processes. Models of climate change 

and global atmospheric circulation models. The impact of climate 

change on the state of soils and the quality of water resources. 



Climate change and world agriculture. Climate change and energy 

systems of the Earth. Features of environmental pollution. 

International conventions on climate change. 

Form of final control 4 semester exam 

Recommended literature 1. Рамсторф, Штефан. Глобальное изменение климата [Текст]  

: диагноз, прогноз, терапия / Ш.Рамсторф, Х. Й. 

Шельнхубер. - М. : ОГИ, 2009. 

2. Эколого-географический аспект характеристик климата 

Усть-Каменогорска [Текст]  : моногр. / А. В. Егорина [и др.] 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. – 

3. Климат и гидрография Зыряновска и его окрестностей 

(эколого-географический аспект) [Текст] : [моногр.] / А. В. 

Егорина [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Изд. 2-е, 

доп. и перераб. - Усть-Каменогорск : Шығыс ақпарат, 2011 

4. Доклад Всемирного Банка «На мели»: изменения климата, 

водные ресурсы и экономика» (анг. High and Dry: Climate 

Change, Water and the Economy, 2016 

5. Изменение климата и устойчивое управление водными 

ресурсами в Центральной Азии. Серия рабочих документов по 

Центральной и Западной Азии. Азиатский банк развития Май 

2014 г. 

Teaching Methods verbal, practical, project, part-search and research methods 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Демография негізіндегі халықтар географиясы/География 

населения с основами демографии/Geography of population 

and principles of demography 

Code GNOD  -2213 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Beysembayeva R.S. 

Academic degree and title Professor, PhD 

Course Objective formation of a systematic understanding of the geography of the 

world's population. 

Competencies A knowledge and understanding - to know the general 

theoretical issues and peculiarities of the world population 

reproduction, the problems of labor resources and the peculiarities 

of population distribution. 

B application of knowledge and understanding - to make a 

geographical analysis of objects, phenomena and processes on the 

basis of literary, statistical and cartographic sources. 

C making (drafting) judgments - be able to allocate socio-

demographic features of the territories, orient students to implement 

economic and social development programs, to form patriotic civil 

positions of students. 



D communication skills - to use this knowledge in practice. 

E training skills - have the skills to work with maps and 

statistical sources. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline In this discipline, it is planned to study two modules, which 

constitute two blocks of the course "Geography with the 

fundamentals of demography and ethnography". In the first module, 

general theoretical questions and peculiarities of the world 

population reproduction are studied. The second module examines 

issues of an ethnosocial nature, the problems of labor resources and 

the peculiarities of population distribution. 

Form of final control 4 semester exam 

Recommended literature 1. Анохин, А. А. География населения с основами 

демографии : учеб.  для акад. бакалавриата  / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. - М. : Юрайт, 2018.  

2. Нүсіпова Г.Н. Халықтар географиясы: оқулық.- Алматы : 

Экономика, 2011.- 

3. Сергеева А. Тұрғындар географиясы: оқу құралы.-Астана : 

Фолиант, 2014.- 

4. Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование 

Казахстана [Текст]: моногр. /Ж.С.Аубакирова; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017 

Teaching Methods conducting lectures, laboratory (practical, seminar) classes using 

ICT and other means 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Ландшафттану және физикалық-географиялық 

аудандастыру/Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование/Landscape science and physical-geographical 

zoning 

Code LFGR  -2215 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 2 year 

Semester of training 4 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective Studying by students of theoretical bases of landscape studies, as 

the main part of physical geography; formation of students' ideas 

about the inseparable unity of the natural components of the Earth's 

landscape envelope, knowledge of natural, natural-anthropogenic 

geosystems that form its structure. 

Competencies A - knowledge and understanding of the basic regularities of the 

territorial physical and geographical differentiation of the 

geographical envelope; properties of the natural landscape, its 



structure (vertical and horizontal); natural and anthropogenic factors 

that determine the functioning, dynamics and development of 

landscapes; classification of natural and anthropogenic landscapes; 

features of the landscape structure of the territory of Kazakhstan 

B - application of knowledge and understanding - to know the 

content of landscape maps, maps of physical-geographical and 

landscape-ecological zoning; methods of field landscape research 

C - making (compiling) judgments about the theoretical positions of 

landscape studies for the correct identification, mapping and 

description of natural and territorial complexes 

D - (communication skills) - be able to apply the acquired 

knowledge and skills in various fields of activity 

E - (training skills) - be able to apply knowledge in conducting field 

landscape studies, writing course papers and diploma papers; to 

have practical skills in landscape mapping 

Course Prerequisites general geography, geology, geomorphology 

Course outline The concept of the landscape and landscape structure. Levels of 

landscape differentiation. Formation of different levels of 

landscapes. Classes, types, subtypes of landscapes. The doctrine of 

the tract and the facies. Altitudinal zonality and horizontal zoning. 

Landscapes of Kazakhstan and their protection. Physico-

geographical differentiation, natural-territorial complex (PTC), 

regional PTC. Physico-geographical zoning of Kazakhstan. 

Form of final control 4 semester exam 

Recommended literature 1. Джаналеева К.М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан: учеб. пособие / К.М.Джаналеева.- 

Алматы: Эверо, 2014. 

2. Ахметов Е.С. Жерлерді ланшафттық-экологиялық негізде 

бағалық аймақтаудың ерекшеліктері: оқу құралы /Е.С. 

Ахметов, Т.Е.Карбозов, Н.С.Мынжасаров. - Алматы: ЖК 

"Отан", 2014. 

Teaching Methods conducting lectures, laboratory (practical, seminar) classes using 

ICT and other means 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(третий год обучения, набор 2016 года) 

 

Name ШҚО географиясы/География ВКО/Geography of the East 

Kazakhstan region 

Code GVKO -3203 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M., Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Senior teacher 



Course Objective The purpose of the course is to develop knowledge about the 

features of the natural complex of the East Kazakhstan region, the 

history of the development of the territory, the natural resource 

potential, the population, and the territorial organization of the 

productive forces. 

Competencies - knowledge and understanding - to know the features of the natural 

complex, the natural resource potential, the population, the 

territorial organization of the productive forces of the East 

Kazakhstan region; 

- application of knowledge and understanding - to be able to make 

an analysis of the development of the territory, to search and 

process the necessary geographical information, to possess 

geographic methods for conducting scientific works; 

- making (making) judgments - be able to make up the 

characteristics of natural and economic complexes of the East 

Kazakhstan area, observe geographic processes and phenomena, 

find connections in the system of nature-management and the 

causes of environmental problems; widely use local history 

material, form patriotic civil positions of students; 

- communication skills - to freely navigate the needs of the region in 

economic and geographical knowledge, to draw public attention to 

the environmental problems of the East Kazakhstan region; 

 - training skills - the consolidation of skills and skills to collect and 

generalize cartographic, statistical material, conduct physical and 

economic-geographical studies of the territory in combination with 

integrated geographical practice. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline Study of the history of the study of the territory, geological 

structure, relief, climate, natural waters, soil and vegetation cover, 

wildlife, natural areas of the region; acquaintance with the natural 

territorial complexes of various ranks, the interrelations between 

them, the patterns of their formation and distribution. Study of the 

development of the economy of the East Kazakhstan area, natural 

conditions and resources, population and labor resources, the 

sectoral composition of the economy and their characteristics; 

economic ties and integration processes. 

Form of final control 6 semester exam 

Recommended literature 1. Егорина, А. В. Физическая география Восточного 

Казахстана [Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, Е. С. 

Зинченко, Ю. К. Зинченко ; М-во образования и науки РК ; 

Усть-Каменогорский ф-л "Казахское географическое 

общество" ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. 

2. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан 

[Текст]  / [гл. ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск 

: КАСУ, 2013. 

3.Шығыс Қазақстан облысы : энциклопедия / ред. Б. Ӛ. Жақып. 

- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. 

Teaching Methods lectures with the use of multimedia presentations, electronic training 

resources, work with maps 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 



Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Жалпы экономикалық география /Общая экономическая 

география/ General economic geography 

Code OEG -3204 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Beysembayeva R.S. 

Academic degree and title Professor, Ph.D. 

Course Objective formation of economic-geographical thinking among students, 

knowledge of the theoretical foundations of science 

Competencies Knowledge and understanding of theoretical positions, basic laws 

and patterns in economic geography. 

The application of theoretical fundamental knowledge, possession 

of geographical methods, the ability to search for economic and 

geographical information. 

Making (compiling) judgments about the needs of modern society 

in economic and geographical knowledge to solve social and 

economic problems. 

Communicative skills - be able to allocate a social order for 

carrying out certain economic and geographical studies. 

Training skills - be able to analyze information, have high technical 

training, freely own various computer programs for conducting 

geographic research, data processing and presentation of material. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline Study of the main categories, theories and principles of economic 

geography, methods of scientific research; formation of skills and 

abilities to analyze economic and geographical information, conduct 

economic and geographical research 

Form of final control  5 semester exam 

Recommended literature 1.Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: 

учеб. пособие / Э.Н.Кузьбожев, И.А.Козьева, М.Г. Световцева.- 

М.: Юрайт, 2011.- 

2.Экономическая география [Текст]  : учеб. и практикум для 

СПО / под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Юрайт, 2018. 

3.Тӛлегенов Е.А., Мамирова К.Н. Қолданбалы география : оқу 

құралы.- Алматы : Отан, 2018.- 

Teaching Methods lectures with the use of multimedia presentations, electronic training 

resources, work with maps 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

  

Name ТМД географиясы/География СНГ/The geography of the 

Commonwealth of Independent States 



Code GSNG -3205 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 7 credit 

FULL NAME Beysembayeva R.S. 

Academic degree and title Professor, Ph.D. 

Course Objective Study of the peculiarities of the nature of the CIS and the main 

regularities of its formation; history of nature study, features of the 

components of the nature of the territory, physical and geographical 

countries and regions; economic and geographic characteristics of 

the CIS state. 

Competencies A - knowledge and understanding of the history of exploration of 

the territory, features of the tectonic and geological structure, 

components of the natural complex, the main provisions of the 

economic and geographical characteristics of states 

B - application of knowledge and understanding of the foundations 

of the physical, economic and geographical characteristics of 

countries 

C - making (making) judgments about the development of the CIS 

countries 

D - (communication skills) - be able to identify geographical 

problems, seek and offer ways to optimize production 

E - (learning skills) - be able to apply knowledge in analyzing the 

geographic characteristics of states 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline Discipline is the basis for studying regional geography, students 

receive knowledge on the history of nature research of the CIS 

countries, natural and territorial complexes, the economic and 

geographical characteristics of states, the structure of production, 

and the external economic ties of the CIS states. Physical and 

economic-geographical characteristics of the CIS countries. 

Physico-and economic-geographical regionalization of the CIS 

countries. 

Form of final control  5 semester exam 

Recommended literature 1. Оразымбетова К.Ш. ТМД елдерінің физикалық 

географиясы : оқу құралы / К. Ш. Оразымбетова. - Алматы 

: Қазақ университетi, 2011. 

2.Бейсембаева Р.С. Ресей федерациясының экономикалық 

аудандарының экономика-географиялық сипаттамасы  : оқу 

құралы / Р.С.Бейсембаева, Г.М.Салықбаева, Н.Қ. 

Қабдрахманова. - Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2016. 

Teaching Methods lectures with the use of multimedia presentations, electronic training 

resources, work with maps 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 



географиясы/Физическая география материков и 

океанов/Physical geography of continents and oceans 

Code FGMO -3206 

A type PS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective Cognition of planetary and regional patterns of formation, 

functioning, spatial differentiation and economic use of geosystems 

of high taxonomic rank. 

Competencies - knowledge and understanding - to know the general laws of the 

nature of continents and oceans; the relationship between continents 

and oceans; characteristic of the natural conditions of individual 

continents; the position of the main geographical objects on the 

physical map; the history of studying and discovering various parts 

of the world; the patterns of territorial differentiation of the Earth's 

nature; the origin of man and the history of the settlement of the 

continents and the adjacent water areas of the oceans and seas; 

global problems of the nature of continents and oceans; Features of 

anthropogenic impact on the nature of continents and oceans. 

- application of knowledge and understanding - to provide a 

comprehensive physical and geographical description of the various 

regions of the Earth by thematic maps; Identify the patterns of 

formation of natural-territorial complexes; work with maps and 

other sources of information; draw out the charts, graphs, profiles; 

perform work on contour maps; be able to show on the map 

physical and geographical objects in the volume provided by the 

program. 

- making (making) judgments - should be able to identify the 

features of similarities and differences in the nature of the Northern 

and Southern continents; to give a description of the physico-

geographical position of natural objects. 

- communication skills - be able to apply knowledge and skills in 

everyday practical life and production. 

- training skills - to have skills in working with contour maps, wall 

maps and atlas maps. 

Course Prerequisites General Geography 

Course outline The continents and oceans as the largest natural and territorial 

complexes; geographical patterns of their formation and 

development, the principles of a complex characteristic. Principles 

of physico-geographical zoning of continents and oceans. Physical 

geography of the oceans. The World Ocean and its parts. Regional-

geographical characteristics of the oceans. The main features of the 

bottom relief. Climate. Physico-chemical properties of waters. 

Dynamics of water masses. Organic world. Islands. Natural 

resources. Geoecological problems. Physical geography of 

continents. 

Form of final control  5 semester exam 



Recommended literature 5. 1.Джаналеева К. М. Физическая география материков и 

океанов : номенклатура геогр. названий / К. М. Джаналеева, А. 

А. Жангужина.- Алматы : Эверо, 2014.- 

6. 2.Забенова Г.Б. Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики для студентов специальности 

«География» (физико--географический цикл) : учебно-метод. 

пособие / Г. К. Забенова, А. У. Шаймарданова, Ж М. Дюсупова 

; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 

2016.- 

7. 3.Әбілмәжінова С.Ә., Бейкитова А.Н. Материктер мен 

мұхиттардың физикалық географиясы : оқулық.- Алматы : 

Bookprint, 2013.- 

8. 4.Физическая география материков и океанов : в 2 т. : учеб. 

для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : Академия, 

2014.- 

Teaching Methods conducting lectures, laboratory (practical, seminar) classes using 

ICT and other means 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Геоинформатика негіздері/Основы геоинформатики/Bases 

of geoinformatics 

Code OG -3207 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Pavlenko A.V. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective  The training of specialists-geographers who are able to process 

spatial information using geographic information systems in 

accordance with the requirements of modern geographic science 

Competencies A - knowledge and understanding: the fundamentals of computer 

science and geo-informatics, new methods of processing geographic 

data; the current level of development of software and hardware; 

B - application of knowledge and understanding: about the 

capabilities of geographic information systems for solving various 

geographic problems, data processing for creating GIS 

C - expression of judgments: on the practical need for computer 

technology in geography; 

D - communicative abilities: to be able to widely represent 

geographic data for information systems, use computer programs to 

perform geographic tasks; 

E - the ability to learn: to be able to collect and process data in a 

computer version, possession of computer programs necessary for 

GIS technology. 

Course Prerequisites Information and communication technologies, topography with the 

fundamentals of geodesy, cartography 



Course outline General information on geographical information systems. The 

main components of GIS. Structures and data models. Data input 

technologies. Analysis of spatial data. Modeling of surfaces. The 

technology of construction of digital relief models (DEM). Methods 

and means of visualization. Stages and rules for designing GIS. 

Brief review of software used in Kazakhstan. 

Form of final control  5 semester exam 

Recommended literature 1. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные 

системы: учеб. пособие /Я.Ю.Блиновская, Д.С.Задоя. - М.: 

Форум, 2014.- 112 с. 

2. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики: 

Учебное пособие, имеющее гриф/ И.К. Лурье, Т.Е. Самсонов. -  

М.: Географический факультет МГУ, 2016. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, active, wide application of information and 

communication technologies 

Methods / assessment forms Rating, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

Name Дендрология және гүл өсіру/Дендрология и 

цветоводство/Dendrology and Floriculture 

Code Den -3312 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Zhaznaeva Zh.K. 

Academic degree and title Doctor PhD 

Course Objective Formation of students' concepts and knowledge about dendrology as 

a science, values in the study of trees and shrubs in the biosphere. 

Specific features of development of dendrology and floriculture as 

an important area of research, breeding and conservation activities. 

Competencies A - knowledge and understanding of the main provisions of 

dendrology and floriculture, the mechanisms of ecobiosystems and 

the acquisition of skills of introductions; 

B - application of knowledge and understanding - on the basis of the 

study of scientific and practical issues, a representation is formed, 

skills are acquired in the field of reintroduction works aimed at 

studying and restoring rare and endangered plants of East 

Kazakhstan; 

C - making judgments about the search for solutions to problematic 

issues on the conservation and restoration of flora; 

D - (communication skills) - be able to understand and present new 

ideas in the field of dendrology 

E - (training skills) - to acquire skills for the identification of higher 

plants with a lignified stalk, the conduct of scientific analysis and 

conclusions, the application of knowledge in the drafting of 

landscape design. 

Course Prerequisites Physical geography of continents and oceans 



Course outline Discipline is important in solving common problems and forming 

representations of geographers about the complete biosystemic 

existence of the biosphere. Biodiversity of higher plants with 

lignified stems, like cenosis generatrix, environment-forming 

elements determine the landscape-physiognomic picture of natural-

territorial complexes. Ecological-geographical, taxonomic 

characteristics of the dendroflora of individual regions on the planet, 

reflects their specificity on the basis of adaptive features. They give 

an opportunity to realize scientific-methodological and practical 

tasks in the field of introduction of plants, natural flora and methods 

of conducting basic and decorative floriculture. 

Form of final control 5 semester exam 

Recommended literature 1. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

2. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

3.Сәтімбеков Р. Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Е. 

Келемсейт , Ж. Б. Шілдебаев. - Алматы : Нұр-Принт, 2012. 

Teaching Methods systematic, practical-analytical, cenotic prediction and introductory 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы/Экономическая, социальная и политическая 

география мира/Economic, social and political world 

geography 

Code ESPGM  -3307 

A type PS 

Level of the course / discipline MC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Zhensikbayeva N.Zh. 

Academic degree and title Doctor PhD 

Course Objective The formation of economic and geographical knowledge about the 

patterns and interdependence of the development and location of the 

world economy, the study of the problems of rational territorial 

organization of the productive forces of society, the main 

development trends of the world, regional and local community. 

Competencies A knowledge and understanding - to know the basic laws and 

patterns in economic and social geography. 

B application of knowledge and understanding - be able to apply 

knowledge and skills in economic and social geography in the 

organization of research and design work. 

C making (drafting) judgments - be able to apply theoretical 

knowledge in identifying the political, geographic, socio-economic 

and environmental problems of the modern world. 



D communication skills - be able to apply theoretical knowledge in 

the practical solution of political, geographic, socio-economic and 

environmental problems of the modern world. 

E training skills - be able to find and conduct economic and 

geographical information analysis, graphically represent the results. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline The current political and geographical picture of the world, the 

natural and resource potential of the world as a whole, large regions 

and individual countries, the population and labor resources as 

factors in the development of the world economy are considered. 

The main trends and patterns of development, branch, 

infrastructure, organizational and spatial aspects of the world 

economy are studied. The economic-geographical characteristics of 

the sectoral complexes of the world economy are given. The nature 

of international economic relations under the conditions of 

strengthening integration and globalization of the world economy is 

considered. The political-geographical and economic-geographical 

conditions of development of regions and countries of the modern 

world are considered. 

Form of final control  5 semester exam 

Recommended literature 1. Максаковский В.П., Надыров Ш.М., Мылқайдаров Ә.Т. 

Дүниежүзiнiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси 

географиясы : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.- 

2. Родионова И.А., Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.А. 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2014.- 

3. География мира [Текст] : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. - М. : Юрайт. Т. 2 : Социально-

экономическая география мира. -  2018. 

4. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география 

мира : учебно-метод. пособие / Б. С. Керимбай, Н. Н. 

Керимбай.- Алматы: Казак университет, 2015.- 

5. Дуйсебаева, К. Д. Экономическая, социальная и 

политическая география мира [Текст]  : учебно-метод. 

пособие / К. Д. Дуйсебаева, З. К. Калиаскарова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, ICT 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory works, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Name Әлемдік шаруашылық географиясы/География мирового 

хозяйства/The geography of the world economy  

Code GMH  -3308 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 6 semester 



Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Tokaeva Zh.T. 

Academic degree and title Senior teacher 

Course Objective Formation of economic and geographical knowledge about the 

spatial organization of the world economy. 

Competencies - knowledge and understanding - to know the basic laws and 

patterns of territorial organization of the population and economy. - 

application of knowledge and understanding - be able to apply 

knowledge and skills in economic and social geography in the 

organization of research and design work. - making (drafting) 

judgments - be able to apply theoretical knowledge in substantiating 

the territorial features of development and placing the branches and 

industries of the world economy and identifying promising 

directions for their development. 

- communication skills - be able to apply theoretical knowledge in a 

practical solution. - training skills - be able to find and conduct 

analysis of economic and geographical information, build models of 

territorial organization of the economy, graphically represent the 

results. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline The theoretical foundations of the formation of the world economy 

and modern trends in its development are studied, the features and 

prerequisites for the formation of the geography of the world 

economy are examined, economic and geographical analysis of the 

branches and industries of the world economy, the system of 

commodity flows, financial means and services is given. Forms of 

manifestation and social and economic consequences of the 

globalization of the world economy are considered. 

Form of final control  6 semester exam 

Recommended literature 1.Максаковский  В. П. Географическая   картина  мира. М.: 

Дрофа, 2010. 

4 .Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики: 

экономическая география зарубежных стран: учеб.  пособие - 

М. : КНОРУС, 2009.  

3.Керимбай Н. Н Экономическая и социальная география мира: 

учебно-метод. пособие / Б.С. Керимбай, Н.Н. Керимбай.- 

Алматы: Казак университет, 2015 

Teaching Methods verbal, visual, practical, ICT 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Ландшафтық дизайндағы ақпараттық 

технологиялар/Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне/Information technologies in landscape 

design 

Code ITLD -3305 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 



Semester of training 6 semester 

Amount of credits 3 credit 

FULL NAME Pavlenko A.V. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective  Students studying the basics of software and technical design of 

landscapes using modern information technologies, acquisition of 

computer-aided design skills. 

Competencies A - knowledge and understanding: the current level of development 

of software and hardware for performing graphic design works and 

for designing landscapes; main provisions of technical and 

technological processes; 

B - the application of knowledge and understanding: the use of 

design techniques of computer graphics, knowledge of design 

programs and the construction of landscape compositions; 

C - expression of judgments: on the practical need for computer 

technology in geography and landscape design; 

D - communication skills: use computer programs to perform 

geographic tasks; 

E - the ability to learn: possession of computer programs necessary 

for GIS technology and drawing up the design work of landscape 

design. 

Course Prerequisites Cartography, the fundamentals of geoinformatics 

Course outline The role and tasks of information technology in landscape design, 

the types of data used in information technology. 

The possibilities of using 3DMax, SoelDŕav, AutoCad and other 

computer programs and the Internet in landscape design and design 

are being explored. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- know modern software and hardware for performing graphic 

design works and for landscape design 

- be able to use the design techniques of computer graphics, master 

the program of designing and building landscape compositions 

- have skills in modeling, application of design methods and tools. 

Form of final control 6 semester exam 

Recommended literature 1. Ищенко В.А. 100% самоучитель Web-дизайна [Текст]: 

создай свои сайты / В. А. Ищенко. - М. : Технолоджи -300 ; 

[Б. м.] : Триумф, 2009. 

2. Молочков В.П. Adobe Photoshop CS6 [Электронный 

ресурс]/ В.П. Молочков - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, active, study of materials on landscape 

design in electronic resources 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі 

ормантану/Лесоведение с основами лесопаркового 

хозяйства/Forestry with the basics of forest-park management 



Code LLH -3310 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 5 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Cuganov A.P. 

Academic degree and title PhD,  Associate Professor 

Course Objective Formation of knowledge in the field of organization and carrying 

out of forest-park economy, importance of forests, rational use of 

forest resources. 

Competencies A - knowledge and understanding of the main provisions of forestry 

and forestry; 

B - application of knowledge and understanding - on the basis of 

theoretical issues, a presentation is developed in the field of forestry 

mechanization aimed at studying, restoring and preserving rare and 

endangered species of plants and animals in East Kazakhstan; 

C - making (making) judgments about the search for solutions to 

preserve and restore the diversity of flora and fauna; 

D - (communication skills) - be able to understand and present ideas 

of applying mechanization in the conduct of forestry 

E - (training skills) - to acquire skills in selecting mechanisms for 

combating forest pests, optimal ways to restore and grow forests, 

methods of cultivating forest soils, organizing forestry management. 

Course Prerequisites Dendrology and floriculture 

Course outline The course examines the basics of forestry and forestry 

management, typology, importance of forests, assessment of forest 

areas and forest parks, geographical and environmental justification 

of forestry activities in populated areas. 

Form of final control  5 semester exam 

Recommended literature 1. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік. – 

Алматы: Нур-Принт, 2012.  

2. Мухитдинов Н. М. Геоботаника : оқулық : - Алматы : Дәуір, 

2011. 

Teaching Methods systematic, practical-analytical, cenotic prediction and introductory 

. 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Қоғамдық өндірістің негіздері/Основы общественного 

производства/Bases of public production  

Code OOP -3306 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits 5 credit 



FULL NAME Beysembayeva R.S. 

Academic degree and title Professor, Ph.D. 

Course Objective An aim of course is forming of ideas about technology, productive 

process, about basic nature protection  concepts. 

Competencies A - knowledge and understanding of the basic laws and laws of the 

territorial organization of society. B - application of knowledge and 

understanding of the foundations of the organization of the 

economy in the territorial organization of society C - making 

(making) judgments about the structure of the economy in 

substantiating the territorial features of the development of the 

world economy. 

 D - communicative skills - be able to distinguish the main 

indicators of the structure of the economy in the territorial 

organization of society 

E - training skills - be able to apply knowledge on the organization 

of social production. 

Course Prerequisites Introduction to economic, social and political geography 

Course outline Discipline introduces students to technology and technological level 

of the various sectors of the economy, forms an idea of the 

production process, the principal environmental and ecological 

concepts of economic and geographical cycle. 

     As a result of study  of course a student must: 

    - to know the technological processes of production; 

    - able  to use knowledge of bases of modern technique and 

technology; 

    - to own  skills of application of technological processes. 

Form of final control  6 semester exam 

Recommended literature 1.Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика: 

история, методы, состояние и перспективы размещения 

производительных сил [Текст]: учеб. пособие ля вузов / Э. Н. 

Кузьбожев, И.А. Козьева, М. Г. Световцева. - М. : Юрайт, 2011. 

2.Каримбаева Г.Ж. Экономическая теория [Текст]: учеб. 

пособие  / Г. Ж. Каримбаева ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : [Изд-во ВКГУ ], 2011. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, active, lectures with multimedia 

presentations, slide lectures 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Бақ-саябақ өнерінің тарихы/История садово-паркового 

искусства/The history of garden art 

Code ICPI -3311 

A type PS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 3 year 

Semester of training 6 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M. 



Academic degree and title Senior lector 

Course Objective The study of the basics of decorative gardening, the history of the 

development of landscape art, the main styles of gardens, decor 

elements and design features, the acquisition of practical skills and 

skills in the field of decorative gardening 

Competencies - knowledge and understanding of the main theoretical provisions of 

decorative gardening, especially the styles of landscape art, to be 

able to choose the styles in accordance with the geographical 

features of the terrain; - application of knowledge and 

understanding - be able to apply general geographic knowledge to 

improve technogenic landscapes, make projects to improve 

landscape design of territories; 

- making judgments about problems of a social, ecological and 

economic nature, directing knowledge to preserve the biodiversity 

of the natural environment; - communication skills - to draw public 

attention to the environmental, economic and social problems of 

their country, be able to defend their point of view on the basis of 

theoretical knowledge and practical experience; - training skills - be 

able to make projects of landscape design using knowledge of the 

history of landscape art. 

Course Prerequisites general geography, geography of soils 

Course outline The study of the main aspects and factors of gardening, the 

evolution of the development of ideas of decorative gardening from 

the ancient world, the content of the basic styles of gardening, the 

elements used in ornamental gardening, the planning and design 

stages, the ability to apply theoretical knowledge in the design of 

decorative gardens in landscape design. The history and 

characteristic features of botanical gardens are considered. Elements 

of ornamental gardening, design features of gardens in accordance 

with the purpose are studied. 

Form of final control  6 semester exam 

Recommended literature 1.Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]: практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 2010. 

2.Ландшафтный дизайн [Текст]: [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная школа, 

2009. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертый год обучения, набор 2015 года) 

 

Name Ландшафттық дизайн теориясы/Теория ландшафтного 

дизайна/The theory of landscape design 

Code TLD -4205 

A type BS 



Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M. 

Academic degree and title Senior lector 

Course Objective Study of the relationship between science and art in the creation of 

cultural landscapes, harmoniously combining areas of green zones, 

architectural structures and communications. 

Competencies A - knowledge and understanding - the theoretical foundations of 

landscape design. 

В - application of knowledge and understanding: ability to carry out 

design work on landscape design. 

C - making (making) judgments about the elements of landscape 

design. 

D - communicative skills - realization of acquired knowledge in 

practical activities. 

E - teaching skills in drawing up projects of landscape design. 

Course Prerequisites general geography, history of landscape art 

Course outline Factors and peculiarities of the aesthetic perception of the landscape 

are considered in accordance with the landscape direction in 

geography. The laws and patterns of the composite device, the 

methods of aesthetic evaluation of landscapes and modern methods 

of landscape design are studied. Characterized by the principles of 

cultural landscape construction according to the laws of beauty, 

styles and trends in landscape design. The basics of landscape 

design on the example of architectural and landscape gardening art 

are studied. Attention is paid to the creation of objects of landscape 

architecture and landscaping. 

Form of final control 7 semester exam 

Recommended literature 1. Штейнберг П. Н. Декоративное садоводство [Текст]  : 

практ. руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

2. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

Name Ландшафт эстетикасы және дизайны/Эстетика и дизайн 

ландшафта/Aesthetics and landscape design 

Code EDL -4206 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 



Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M. 

Academic degree and title Senior lector 

Course Objective The study of the basics of landscape aesthetics and design, the 

development of the aesthetics of the natural environment, the 

possibility of their transformation. 

Competencies A - knowledge and understanding of the theoretical foundations of 

aesthetics and landscape design. 

B - application of knowledge and understanding: use of theoretical 

knowledge for the transformation of the territory, taking into 

account its natural potential. 

C - making (making) judgments about the possibilities of changing 

and transforming space. 

D - communicative skills - realization of acquired knowledge in 

practical activities. 

E - teaching skills - be able to make landscape design projects using 

knowledge about landscape aesthetics and aesthetic perception of 

the territory. 

Course Prerequisites dendrology and floriculture, the foundations of urban planning 

Course outline Features of aesthetic perception of landscapes and an estimation of 

their aesthetic advantages are considered. The methods of modern 

landscape design of urban, rural, recreational and other 

anthropogenic geosystems are studied in terms of aesthetic 

potential, harmony, the possibility to create a proportionate optimal 

ratio of parts of space. Transformation of the territory taking into 

account natural features of natural and natural-anthropogenic 

landscapes. 

Form of final control  7 semester exam 

Recommended literature 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Жукова М.Б. Эстетика ландшафта. Основы построения 

композиции/ учеб-методич.пособие. - Екатеринбург, 2015. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, project, use of computer technologies 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

Name Ландшафтық жоспарлау және жобалау/Ландшафтное 

планирование и проектирование/Landscape planning and 

design 

Code LPP -4207  

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Salykbayeva G.M. 

Academic degree and title Senior lector 

Course Objective Study of the principles and procedures of landscape planning and 



design as a tool for environmental management and environmental 

protection. 

Competencies A - knowledge and understanding - the theoretical foundations of 

landscape planning and design. 

B - the application of knowledge and understanding: the ability to 

plan and design the territory. 

C - making (drafting) judgments about the need for planning and 

design of the territory. 

D - communicative skills - realization of acquired knowledge in 

practical activities. 

E - training skills in drawing up landscape plans and projects 

Course Prerequisites Landscape science and physico-geographical zoning, dendrology 

and floriculture, the foundations of urban development 

Course outline The history of formation and development of landscape planning, as 

well as the basic properties of geosystems as objects of territorial 

planning are considered. Geoecological foundations of nature 

protection objects, aesthetic properties of landscapes, new 

approaches and planning algorithms are studied in the general 

layout of the territory; urban and rural settlements; planning of 

industrial and agricultural areas, recreational areas 

Form of final control  7 semester exam 

Recommended literature 1. Ландшафтный дизайн [Текст]  : [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2. Штейнберг П.Н. Декоративное садоводство [Текст]  : практ. 

руководство по устройству, насаждению и уходу за 

декоративными садами и цветниками с 48 рис., чертежами и 

планами садов / П. Н. Штейнберг. - М. : ЗАО"Фитон+", 

2010. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, project, use of computer technologies 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

Name Ландшафтная архитектура /Ландшафтық 

архитектура/Landscape architecture 

Code LA -4211 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Айткожина С.К. 

Academic degree and title Магистр географии, ст.преподаватель 

Course Objective Acquaintance with theoretical, historical bases, modern problems of 

world landscape architecture, training in design and construction of 

landscape architecture objects, study of modern problems of world 

landscape architecture. 

Competencies A - knowledge and understanding of the theoretical provisions of 

landscape architecture, decorative elements; 



В - application of knowledge and understanding in the course of 

drawing up of projects of landscape design with the purpose of 

transformation of a natural and anthropogenic environment on the 

basis of knowledge of principles of decoration and gardening; 

C - making (making) judgments about the rationality of projects 

being developed, the possibility of combining elements of landscape 

architecture with the natural environment; 

D - (communication skills) - be able to make projects and protect 

them, defend their own point of view 

E - (training skills) - be able to make projects for the transformation 

of the natural environment 

Course Prerequisites General geography, the basics of geoinformatics, landscape studies 

and physical-geographical zoning 

Course outline The architecture of open spaces of natural-anthropogenic landscapes 

is considered taking into account functional, technical-economic 

and aesthetic requirements. Landscaping landscapes are being 

studied. Landscape architecture contributes to the expansion of 

knowledge in the aspect of the interrelationships of natural and 

artificial environments. This is especially true in modern 

dynamically changing conditions in the entire ecosystem of the 

Earth. Landscape architecture is an activity to form the environment 

of open spaces that are not enclosed within enclosing structures, and 

local objects in the interests of buildings and structures. 

Form of final control  7 semester exam 

Recommended literature 1.Ландшафтный дизайн [Текст]: [искусство рукотворного 

ландшафта] / [авт. П. С. Шешко]. - Минск : Современная 

школа, 2009. 

2.Нехуженко Н.А. Основы  ландшафтного проектирования и 

ландшафтной архитектуры: учеб.пособие. – Спб.: Питер, 2011. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, project, use of computer technologies 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Кеңістікте негізгі бейнелеудің көркем 

сызбасы/Художественная графика с основами 

пространственного изображения/ Artistic graphic and the 

basics of spatial images 

Code HGP-4212 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Pavlenko A.V. 

Academic degree and title Master of geography  

Course Objective Development of practical skills in the design of historical and 

modern experience, the correct formation of the natural 

environment of open spaces, the competent application of the 

principles of the interrelation of small architectural forms, the 



landscape and the architectural environment 

Competencies A - knowledge and understanding: the theoretical positions of 

landscape architecture, decorative elements; 

B - the application of knowledge and understanding: about the 

drafting of landscape design; 

C - expression of judgments: on the rationality of the projects being 

developed, the possibility of combining the elements of landscape 

architecture with the natural environment; 

D - communication skills: to make decisions on improving the state 

of the urban environment, urban ecology, optimizing the living 

conditions of the population; 

E - the ability to learn: to acquire the skills of planning the 

transformation of the environment in landscape design. 

Course Prerequisites topography with the basics of geodesy, landscape studies and 

physico-geographical zoning 

Course outline The study of the main provisions of artistic graphics as a kind of 

fine art, including drawing and printed works of art (diverse types of 

engraving), based on the art of drawing, but possessing their own 

visual means and expressive possibilities. 

Form of final control  7 semester exam 

Recommended literature 1. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика: 

учебник для вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова.- 2-

е изд., испр.- М.: Академия, 2011.- 

2. Ермеков Н. Компьютерная графика: учебник / Н. Ермеков.- 

2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 

3. Наби  Ы. А. Начертательная геометрия и инженерная 

графика: учебник для вузов / Ы. А. Наби.- 2-е изд.- Алматы: 

Бастау, 2011. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, project, use of computer technologies 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

Name Қала құрылысы негіздері /Основы градостроительства/ 

Fundamentals of Urban Development 

Code OG -4213 

A type BS 

Level of the course / discipline SC 

Year of study 4 year 

Semester of training 7 semester 

Amount of credits 5 credit 

FULL NAME Aitkozhina S.K. 

Academic degree and title Master of Geography 

Course Objective Formation of a systematic representation of urban planning. 

Competencies A - knowledge and understanding of the system concept of urban 

planning, territorial planning, urban zoning, spatial planning, 

architectural and construction design, construction, overhaul, 

reconstruction of capital construction projects; 

В - application of knowledge and understanding about the 



peculiarities of territorial planning in urban planning in the study of 

the regional planning of cities, the need for landscape planning and 

design; 

C - making (making) judgments about the possibilities of 

transforming the urban environment; 

D - communicative skills are manifested in the ability to make 

decisions on improving the state of the urban environment, the 

ecology of cities, optimizing the living conditions of the population; 

E - training skills - it is necessary to form skills in determining the 

state of urban settlements, planning the transformation of the 

environment in landscape design. 

Course Prerequisites introduction to economic, social and political geography, 

topography with the fundamentals of geodesy 

Course outline Studying the structure of cities. Study of architectural and planning 

structure. Problems of spatial organization of the territory and 

architectural construction. 

The emergence and spread of urban forms of settlement and urban 

lifestyle should be considered in the context of the overall historical 

process of human development. Urban planning is an integrated and 

multifaceted activity in the formation of populated areas and 

settlement systems. 

Form of final control 7 semester exam 

 1. Пелихович Ю.В. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест: курс лекций. – Ставрополь, 2016.   

Teaching Methods verbal, visual, practical, active, drawing up of scientific projects on 

planning of cities and rural settlements, lectures with application of 

multimedia presentations, slide lectures, project method 

Methods / assessment forms raiting, exam 

Language of instruction Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for 

training a specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), pass the exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


