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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/кредитов/credit 

«Геоинформатика»,   «Ландшафттық жобалау және дизайн»    траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины  по образовательным траекториям 

«Геоинформатика»,  «Ландшафтное проектирование и дизайн» 

General educational disciplines   for educational trajectories: «Geoinformatics», 

«Landscape planning and design» 

1 

 EKN 2101 

OEP 2101 

BEE 2101 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

Bases of economics and entrepreneurship 

5 

ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101  

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN 2101 

OBZh 2101 

LSB 2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT 2101 

Sam 2101 

SK 2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledge 

Негізгі пәндер / Базовые дисциплины / Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Геоинформатика»,   «Ландшафттық жобалау және дизайн»    траекториялары бойынша 

негізгі білім беру пәндері 

Базовые дисциплины  по образовательным траекториям «Геоинформатика»,  

«Ландшафтное проектирование и дизайн» 

Basic educational disciplines   for educational trajectories: «Geoinformatics», 

«Landscape planning and design» 

2 

ZhZh-1202 

OZ-1202 

GES-1202 

Жалпы жертану  

Общее землеведение  

General earth science  

5 
TP-1202 

Pri-1202 

NM-1202 

Табиғатты пайдалану 

Природопользование 

Nature management 

 

3 

EASGK-1203 

VESPG-1203 

IESPG-1203 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға 

кіріспе  

Введение в экономическую, социальную и 

политическую географию  

5 
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Introduction to the economic, social and political 

geography   

EAGKM-1203 

SPESG-1203 

MPESG-1203 

Экономикалық және әлеуметтік географияның 

қазіргі мәселелері 

Современные проблемы экономической и 

социальной географии 

Modern problems of economic and social geography 

4 

ZhFG-1204 

OFG-1204 

GFG-1204 

Жалпы физикалық география   

Общая физическая география  

General physical geography      
7 

KL-1204 

PL-1204 

AL-1204 

Қолданбалы ландшафтану 

Прикладное ландшафтоведение  

Application of landscape 

5 

Geo-1205 

Geo-1205 

Geo-1205 

Геология 

Геология 

Geology        
5 

PGraf-1205 

PGraf-1205 

PGrap-1205 

Палеогеография 

Палеогеография 

Paleogeography 

6 

GIU-2206 

GIP-2206 

GIP-2206 

Геоэкономикалық және интеграциялық үрдістер 

Геоэкономика и интеграционные процессы 

Geo-economics and integration processes 

5 
OTEN-2206 

TEOP-2206 

TEBP-2206 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Технико-экономические основы производства 

Technical and economic basics of production     

7 

GZU-3207 

ONI-3207 

OSR-3207 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

Организация научных исследований 

Organization of scientific research 

5 

MM-3207 

MM-3207 

MM-3207 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Din-3207 

Rel-3207 

RS-3207 

Дінтану  

Религиоведение  

Religious studies 

8 

GZA-3208 

MGI-3208 

MGR-3208 

Географиялық зерттеу әдістері 

Методы географических исследований 

Methods of geographical research 

5 

MM-3208 

MM-3208 

MM-3208 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KSZP-3208 

MOS-3208 

MPC-3208 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

9 

GSB-3209 

GEP-3209 

GEF-3209 

Географиялық сараптама және болжам 

Географическая экспертиза и прогноз 

Geographical expertise and forecast 

5 MM-3209 

MM-3209 

MM-3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KKSZh-3209 Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 



 

5 

 

POPDA-3209 

LBPAA-3209 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры  

Legal basics of ptofessional activity and anti-

corruptional culture 

10 

HG-3210 

GN-3210 

GP-3210 

Халықтар географиясы 

География населения 

Geography of population  

5 HGDЕN-3210 

GNODЕ-3210 

PGBDE-3210 

 

Халықтар географиясы демография және этнография 

негіздерімен 

География населения с основами демографии и 

этнографии 

Population geography with basics of demography and 

ethnography 

11 

AShG-3211 

GMH-3211 

GWE-3211 

Әлемдік шаруашылық географиясы 

География мирового хозяйства 

The geography of the world economy 

8 AEASG-3211 

ESPGM-3211 

ESPWG-3211 

 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы  

Экономическая, социальная и политическая 

география мира  

Economic, social and political world geography   

12 

VK-3212 

VK-3212 

WM-3212 

Вэб- картографиялау  

Вэб- картoграфирование  

Web mapping   

5 

KZGAZh-3212 

SGIST -3212 

MGIST-3212 

Қазіргі заманғы ГАЖ технологиялары 

Современные ГИС технологии 

Modern GIS technologies 

Кәсіптік пәндер / Профилирующие дисциплины / Majordisciplines-36 кредит 

/кредитов /credit 

«Геоинформатика»,   «Ландшафттық жобалау және дизайн»    траекториялары бойынша 

кәсіптік білім беру пәндері 

Профилирующие дисциплины  по образовательным траекториям «Геоинформатика»,  

«Ландшафтное проектирование и дизайн» 

Major educational disciplines   for educational trajectories: «Geoinformatics», 

«Landscape planning and design» 

13 

GPAT-4313 

ITGD-4313 

ITGD-4313 

 

Географиялық пәндердегі ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в географических 

дисциплинах 

Information technologies in the geography disciplines 5 

LDT-4313 

TLD-4313 

TLD-4313 

Ландшафттық дизайн теориясы 

Теория ландшафтного дизайна 

The theory of landscape design 

14 

GZhMB-4314 

BDGS-4314 

DGIS-4314 

Геоақпараттық жүйелердегі мәлімет базалары 

Базы данных в геоинформационных системах 

Database in geographic information systems 
5 

LED-4314 

EDL-4314 

ALD-4314 

Ландшафт эстетикасы және дизайны 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

15 

KAZh-4315 

PKA-4315 

DMA-4315 

Карта мен атластарды жобалау 

Проектирование карт и атласов 

Designing maps and atlases 

5 
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LDAT-4315 

ITLD-4315 

ITLD-4315 

Ландшафтық дизайндағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в ландшафтном 

дизайне 

Information technologies in landscape design 

16 

MK-4316 

MK-4316 

MC-4316 

Математикалық картография 

Математическая картография 

Mathematical cartography 
5 

BSOT-4316 

ISPI-4316 

HGA-4316 

Бақ-саябақ өнерінің тарихы 

История садово-паркового искусства 

The history of garden art 

17 

SK-4317 

CK-4317 

DC-4317 

Сандық картография 

Цифровая картография 

Digital cartography 

6 LZhZh-4317 

LPP-4317 

LPD-4317 

 

Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и проектирование 

Landscape planning and design 

18 

LKGA-4318 

GISLK-4318 

GISLM-4318 

Ландшафтық картографиялаудағы ГАЖ 

ГИС в ландшафтном картографировании 

GIS in landscape mapping 
5 

DGO-4318 

DC-4318 

DF-4318 

Дендрология және гүл өсіру 

Дендрология и цветоводство 

Dendrology and Floriculture 

19 KKT-4319 

KTK-4319 

CTM-4319 

Картографиядағы компьютерлік технологиялар 

Компьютерные технологии в картографировании 

Computer technology in mapping 

5 

OSShO-4319 

LOLH-4319 

FBFM-4319 

Орман саябақ шаруашылығы негізіндегі ормантану 

Лесоведение с основами лесопаркового хозяйства 

Forestry with the basics of forest-park management 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік 

негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары 

мен рөлін ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 
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Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление 

обучающихся с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций 

развития и роли предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение 

организационных и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки 

предпринимательства, государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, использование экономических знаний и методов экономических наук в 

различных сферах жизнедеятельности, способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и 

предпринимательства» обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики, организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the 

organization of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам»  

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество»  

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society»  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы  

              Экономическая, социальная и политическая география мира 

Economic, social and political world geography   

 

 

Экология және тұрақты дамуы  

Экология и устойчивое развитие  
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Ecology and steady development  

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, 

табиғатты қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық 

дискуссияны жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное 

воздействие производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining 

systemic knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and 

nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature 

and society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of 

harmful and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, 

strategies, problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the 

global, regional and local levels; 
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2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама 

көлемінде)  

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной 

программы)  

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school 

program)  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites  

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Физическая география материков и океанов 

                 Physical geography of continents and oceans 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Life Safety Basics  
Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және 

өлім-жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға 

бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and 

wartime. Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of 

prevention and liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its 

damaging factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at 

reducing mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы .  

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история.  

School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history .  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Технико-экономические основы производства 

Technic and economic basics of prpduction 

 

 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledge  
«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы 

университеттік білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-

өзі дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби 

өзін-өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі 

тану және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін 

көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау 

және жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается 

обучающимися по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного 

потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу 

профессионального самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on 

university-wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional 

self-knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; 

key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development 

of the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and 

self-development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия,  Дінтану  

Современная история Казахстана, Философия,  Религиоведение 

Modern history of Kazakhstan, Philosophy, Religion 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіптік тажірибе 

Профессиональная практика 

                Professional practice 

 

 

Жалпы жертану  

Общее землеведение 

General earth science 

Курстың мақсаты - пән жердің географиялық қабықшасының жалпы 

заңдылықтары, оның заттық құрамы, құрылымы, дамуы және аумақтық бөлінуі, зат пен 

энергия айналымы, адам қоғамы мен табиғаттың өзара әрекеттесуі туралы білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Мазмұны. Географиялық қабық жалпы жер бөлуді зерттеу объектісі. Жер 

ғаламдағы. Географиялық қабықтың негізгі компоненттері. Географиялық қабықтағы 

аймақтылық. Құрлық пен теңіздің таралуы. Жер беті құрылысының негізгі белгілері (жер 

қабатының түрлері, жер сілкінісі, вулкандар). Атмосфера, оның құрамы және құрылысы. 

Гидросфера. Көлдер мен батпақтар, олардың жердің географиялық қабығындағы рөлі. 

Әлемдік мұхит сулары, қасиеттері мен динамикасы (ағыстары). Мұздықтар және 

көпжылдық мұздықтар, олардың географиялық маңызы. Топырақ. Топырақ түзілу 

факторлары. Топырақтың негізгі түрлерінің сипаттамасы, олардың таралуы. Тірі зат, 

салмағы, таралуы және мәні. Жылу бөлу, жердің климаттық аймақтары. Өсімдіктердің 

негізгі түрлерінің аймақтылығы (тундра, тайга, дала, шөлдер және т.б.). Жердің жалпы 

географиялық заңдылықтары. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау 

және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық 

заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) статистикалық, картографиялық материалдарды жинау және өңдеу әдістерін 

қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи кешендер мен 

олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) жер өңірлерінің кешенді физикалық-географиялық сипаттамасын құру; 

6) ғаламшардың ірі физика-географиялық аймақтарын салыстыру және болжау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на формирование знаний об общих 

закономерностях географической оболочки Земли, ее вещественном составе, структуре, 

развитии и территориальном расчленении, кругововороте вещества и энергии, 

взаимодействия человеческого общества и природы. 

Содержание. 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 
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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. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном этапе, 

возможности их преобразования на основе типовых географических характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) применять методы сбора и обработки  статистического, картографического 

материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение природных комплексов и 

их компонентов  на основе  различных источников географической информации; 

5) составлять комплексную физико-географическую характеристику регионов 

Земли;   

6) сравнивать и прогнозировать крупные физико-географические регионы 

планеты. 

 

The goal of the course is discipline is aimed at the formation of knowledge about the 

general regularities of the geographical shell of the Earth, its material composition, structure, 

development and territorial division, the cycle of matter and energy, the interaction of human 

society and nature. 

Content. Geographical shell of the object of study of general geography. Earth in the 

universe. The main components of the geographic shell. Zonality in a geographical shell. 

Distribution of land and sea. The main features of the structure of the earth's surface (types of 

earth's crust, earthquakes, volcanoes). The atmosphere, its composition and structure. 

Hydrosphere.Lakes and swamps, their role in the geographic shell of the Earth. Waters of the 

World Ocean, properties and dynamics (currents). Glaciers and permafrost, their geographical 

significance. Soils. Soil formation factors. Characteristics of the main types of soil, their 

distribution. Living matter, mass, distribution and value. Heat distribution, climatic zones of the 

Earth. Zonality of the main types of vegetation (tundra, taiga, steppe, desert, etc.). General 

geographical patterns of the Earth. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical-geographical objects, 

processes and phenomena; 

3) to apply methods of collection and processing of statistical, cartographic material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural complexes and 

their components on the basis of various sources of geographic information; 

5) to be a comprehensive physical and geographical characteristics of the Earth's 

regions;  

6) to compare and predict large physical and geographical regions of the planet. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Физическая география материков и океанов 

 Physical geography of continents and oceans 
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Табиғатты пайдалану 

Природопользование 

Nature management 

Курстың мақсаты - табиғатты пайдалану, табиғатты пайдаланудың мазмұны, 

нысандары, түрлері және принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру; табиғи 

ресурстарды және олардың жіктелуін, табиғи ресурстарды экономикалық бағалау 

концепцияларын, табиғатты тиімді пайдалану. 

Курстың мазмұны табиғатты пайдалану, табиғатты пайдаланудың мазмұны, 

нысандары, түрлері мен принциптері, табиғи ресурстар және олардың жіктелуі, табиғи 

ресурстарды экономикалық бағалау концепциялары, табиғатты тиімді пайдалану; қоғам 

мен табиғаттың өзара іс-қимылы нәтижесінде географиялық объектілерді дамыту және 

қайта құру, табиғи ортаны шаруашылық игеру және мәдени ландшафттарды 

қалыптастыру кезіндегі табиғат қорғау мәселелері туралы түсініктерді оқып үйрену. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пайдаланудың теориялық негіздері, табиғат пен қоғамның өзара іс-

қимылының экологиялық, әлеуметтік-экономикалық салдарлары туралы білімді көрсету; 

2) физикалық және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының 

негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) табиғи ресурстардың сапалық және сандық көрсеткіштерін есептеу әдістерін 

қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи кешендер мен 

олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) табиғи ресурстар мен жағдайларды пайдаланудың жай-күйі мен 

оңтайландыруының, қоршаған табиғи ортаның сапасының, оларды қорғау мен 

молайтудың объективті сипаттамасын беру; 

6) табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілердің жай-күйі туралы 

деректерді пайдалана отырып, табиғатты қорғау, әлеуметтік және экономикалық 

проблемаларды шешу үшін қазіргі қоғамның географиялық білімдерге қажеттілігін 

бағалау. 

 

Цель курса - формирование понятия о природопользовании, содержании, 

формах, видах и принципах природопользования; изучение природных ресурсов и их 

классификаций, концепций экономической оценки природных ресурсов, рационального 

природопользования.  

Содержание курса включает изучение понятия о природопользовании, 

содержании, формах, видах и принципах природопользования, природных ресурсах и их 

классификации, концепций экономической оценки природных ресурсов, рационального 

природопользования; о развитии и преобразовании географических объектов в результате 

взаимодействии  общества и природы, о природоохранных проблемах при  

хозяйственном освоении природной среды и формировании культурных ландшафтов. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знания о теоретических основах природопользования, 

экологических, социально-экономических последствий взаимодействия природы и 

общества; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико- и экономико-

географических объектов,  процессов и явлений; 

3) применять методы расчетов качественных и количественных показателей 

природных ресурсов; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение природных комплексов и 

их компонентов  на основе  различных источников географической информации; 

5) представлять объективную характеристику состояния и оптимизации 

использования природных ресурсов и условий, качества окружающей природной среды, 

их охраны и воспроизводства; 
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6) оценивать потребности в географических знаниях современного общества для 

решения природоохранных, социальных и экономических проблем, оперируя данными о 

состоянии природных и социально-экономических объектов. 

 

The purpose of the course - the formation of the concept of nature, content, forms, 

types and principles of nature; the study of natural resources and their classifications, concepts 

of economic evaluation of natural resources, environmental management. 

The course content includes the study of concepts about the nature, content, forms, 

types and principles of nature, natural resources and their classification, concepts of economic 

evaluation of natural resources, environmental management; the development and 

transformation of geographical objects in the result of the interaction of society and nature, on 

environmental issues for economic development the natural environment and the shaping of 

cultural landscapes. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge of the theoretical foundations of nature management, 

environmental, socio-economic consequences of interaction between nature and society;; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical and economic-

geographical objects, processes and phenomena; 

3) to apply methods of calculation of qualitative and quantitative indicators of natural 

resources; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural, socio-economic 

complexes and their components on the basis of various sources of geographic information; 

5) to provide an objective description of the state and optimization of the use of 

natural resources and conditions, the quality of the environment, their protection and 

reproduction; 

6) to assess the needs for geographical knowledge of modern society to solve 

environmental, social and economic problems, using data on the state of natural and socio-

economic objects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы жертану, экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Общее землеведение, введение в экономическую, социальную и политическую 

географию  

General geography,   introduction into economic, social and political geography 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Экономическая и социальная география Казахстана 

                 Economic and social geography of Kazakhstan 

 

 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе  

Введение в экономическую, социальную и политическую географию  

Introduction to the economic, social and political geography    

Курс мақсаты: пән географиялық ғылымның мазмұны мен құрылымы, 

экономикалық және әлеуметтік географияның теориялық негіздері, оның категориялары, 

шаруашылық құрылымы, әлем елдерінің шаруашылығындағы кеңістіктік 

айырмашылықтар туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны: экономикалық және әлеуметтік географияның мазмұны мен 

құрылымын, ғылымның даму ерекшеліктерін, негізгі категорияларды, теорияларды; 

экономикалық-географиялық объектілердің типтік сипаттамаларын, географиялық 

зерттеулердің заманауи әдістерін, теориялық зерттеулердің қоғамның практикалық, 

шаруашылық және әлеуметтік міндеттерімен байланысын зерттеу. Экономикалық-

географиялық ақпаратқа талдау жасау, экономикалық-географиялық зерттеулер жүргізу, 

теориялық білімді қолдану және табиғи және қоғамдық-экономикалық құбылыстардың 

байланыстарын түсіну. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 
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1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, елдің, 

халықтың және шаруашылық салаларының экономикалық-географиялық сипаттамасы 

негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) экономикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды 

талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі 

географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) аумақтың әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын 

түсіндіру;   

4) экономикалық-географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және 

талдау, материалды графикалық, картографиялық және сандық ұсыну үшін қазіргі 

заманғы географиялық әдістермен жұмыс істеу; 

5) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде әлеуметтік-экономикалық 

кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

6) әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, әлемнің нақты елдерінің және 

экономика салаларының қазіргі заманғы жай-күйін, географиялық ақпаратты талдау 

негізінде даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса: дисциплина направлена на формирование знаний о содержании и 

структуре географической науки, теоретических основах экономической и социальной 

географии, ее категориях, структуре хозяйства, знаний о пространственных различиях в 

хозяйстве  стран мира.  

Содержание курса: изучение содержания и структуры экономической и 

социальной географии, особенностей развития науки, основных категорий, теорий; 

типовых характеристик экономико-географических объектов, современных методов 

географических исследований, связи теоретических исследований с практическими, 

хозяйственными и социальными задачами общества. Составление анализа экономико-

географической  информации, проведение экономико-географических исследований, 

применение теоретических знаний и понимания связей природных и общественно-

экономических явлений.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном этапе, 

возможности их преобразования на основе экономико-географической характеристики 

страны, населения и отраслей хозяйства; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки экономико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) объяснять закономерности развития социально-экономических компонентов 

территорий;   

4) оперировать современными географическими методами для проведения 

экономико-географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  

графического, картографического и цифрового  представления материала; 

5) анализировать развитие, структуру и распределение социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

6) оценивать современное состояние социально-экономических систем, 

конкретных стран мира и отраслей экономики, их тенденции развития на основе анализа 

географической информации. 

 

Course objective: the discipline is aimed at the formation of knowledge about the 

content and structure of geographical science, the theoretical foundations of economic and 

social geography, its categories, the structure of the economy, knowledge of spatial differences 

in the economy of the world. 

Course content: the study of the content and structure of economic and social 

geography, the features of the development of science, the main categories, theories; typical 

characteristics of economic and geographical objects, modern methods of geographical research, 

the relationship of theoretical research with practical, economic and social objectives of society. 

Analysis of economic and geographical information, economic and geographical research, 
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application of theoretical knowledge and understanding of natural and socio-economic 

phenomena. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of economic and geographical 

characteristics of the country, the population and sectors of the economy; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of economic-geographical objects, 

processes and phenomena; 

3) to explain the patterns of development of socio-economic components of the 

territories;   

4)  to operate with modern geographical methods for economic and geographical 

research, search, processing and analysis of data, graphic, cartographic and digital 

representation of the material; 

5) to analyze the development, structure and distribution of  socio-economic 

complexes and their components on the basis of various sources of geographic information; 

6) to assess the current state of the socio-economic systems, specific countries and 

sectors of the economy, their development trends based on the analysis of  geographic 

information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы жертану, Общее землеведение, General geography 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Әлемның экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы,  Қазақстанның 

экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира, экономическая и 

социальная география Казахстана 

 Economic, social and political geography of the world, economic and social 

geography of Kazakhstan 

 

 

Экономикалық және әлеуметтік географияның қазіргі мәселелері 

Современные проблемы экономической и социальной географии 

Modern problems of economic and social geography 

Курстың мақсаты: пән қазіргі экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географияның дамуының негізгі тенденциялары туралы білімді қалыптастыруға, 

проблемалы мәселелерді шешуде экономикалық географияның рөлін, орнын және мәнін 

анықтауға бағытталған. 

Курстың мазмұны ғылымның даму ерекшеліктерін, негізгі ережелерін, 

категорияларын, теорияларын, шаруашылық құрылымын, халық географиясының 

негіздерін, табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды, елтану, геосаясат және 

геоэкономиканы, зерттеудің жаңа әдістерін зерделеуді қамтиды. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) экономикалық және әлеуметтік географияның мазмұны мен құрылымы, даму 

тарихы, негізгі теориялық ережелер туралы білімді көрсету; 

2) экономикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды 

талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі 

географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) заманауи географиялық зерттеу әдістерінің көмегімен аумақтардың, 

салалардың, кешендердің дамуының экономикалық-географиялық талдауын құруда 

теориялық білімді тәжірибелік қызметте қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде әлеуметтік-экономикалық 

кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) географиялық ақпаратты талдау негізінде әлеуметтік-экономикалық 

жүйелерді дамытудың қазіргі заманғы мәселелерін жалпылау; 

6) табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілердің жай-күйі туралы 

деректерді пайдалана отырып, табиғатты қорғау, әлеуметтік және экономикалық 
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проблемаларды шешу үшін қазіргі қоғамның географиялық білімдерге қажеттілігін 

бағалау. 

 

Цель курса: дисциплина направлена на формирование знаний об основных 

тенденциях развития современной экономической, социальной и политической 

географии, способствует выявлению роли, места и значения экономической географии в 

решении проблемных вопросов. 

Содержание курса включает  изучение особенностей развития науки, основных  

положений, категорий, теорий; структуры хозяйства, основ географии населения, 

природных ресурсов и природопользования,  страноведения,  геополитики и 

геоэкономики, новейших методов исследования. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знания о содержании и структуре экономической и 

социальной географии, истории развития, основных теоретических положений; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки экономико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) применять теоретические знания в практической деятельности при 

составлении  экономико-географического анализа развития  территорий, отраслей, 

комплексов с помощью современных географических методов исследования; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) обобщать современные проблемы развития социально-экономических систем 

на основе анализа географической информации; 

6) оценивать потребности в географических знаниях современного общества для 

решения природоохранных, социальных и экономических проблем, оперируя данными о 

состоянии социально-экономических объектов. 

 

Course objective: the discipline is aimed at the formation of knowledge about the 

main trends in the development of modern economic, social and political geography, helps to 

identify the role, place and importance of economic geography in solving problematic issues. 

The course content includes the study of science, basic terms, categories and theories; 

structure of the economy, foundations of geography, population, natural resources and 

environmental management, regional studies, geopolitics and geoеconomics, advanced research 

methods. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge of the content and structure of economic and social 

geography, history of development, basic theoretical positions; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of economic-geographical objects, 

processes and phenomena; 

3) to apply theoretical knowledge in practice in the preparation of economic and 

geographical analysis of the development of territories, industries, complexes with the help of 

modern geographical research methods; 

4) to analyze the development, structure and distribution of socio-economic 

complexes and their components on the basis of various sources of geographic information; 

5) to generalize modern problems of development of social and economic systems on 

the basis of the analysis of geographical information; 

6) to assess the needs for geographical knowledge of modern society to solve 

environmental, social and economic problems, using data on the state of socio-economic 

objects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

Bases of economics and entrepreneurship  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
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Қазақстанның  экономикалық  және  әлеуметтік  географиясы, Дүние  жүзінің  

экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси  географиясы 

Экономическая и социальная география Казахстана,  Экономическая,  

политическая и социальная  география  мира 

Economic and social geography of  Kazakhstan, Economic, political and social 

geography of the world 

 

 

Жалпы физикалық география 

Общая физическая география 

General physical geography 

Курс мақсаты  - пән материктер мен мұхиттар табиғатының жалпы 

заңдылықтары, олардың физикалық-географиялық сипаттамалары, ғаламдық мәселелер, 

антропогендік әсер ету ерекшеліктері туралы. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: курста материктер мен 

мұхиттарды ең ірі табиғи-аумақтық кешендер ретінде, олардың қалыптасуы мен 

дамуының географиялық заңдылықтарын, матеркитер мен мұхиттарды кешенді сипаттау 

және физикалық географиялық аудандастыру қағидаларын зерделеу; кешенді физикалық-

географиялық сипаттаманың әдістері, картосхемалар мен профильдерді құру. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі физикалық-географиялық объектілердің даму жағдайын, 

типтік географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау 

және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық 

заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) статистикалық, картографиялық материалдарды жинау және өңдеу әдістерін 

қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи кешендер мен 

олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) материктер мен мұхиттардың кешенді физика-географиялық сипаттамасын 

құру; 

6) ғаламшардың ірі физика-географиялық аймақтарын салыстыру. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на получение знаний об общих 

закономерностях природы материков и океанов, их физико-географических 

характеристиках, глобальных проблемах, особенностях антропогенного воздействия. 

Содержание курса включает  следующие разделы: материки и океаны как 

крупнейшие природно-территориальные комплексы, географические закономерности их 

формирования и развития, принципы комплексной характеристики и физико-

географического районирования материков и океанов, физическая география океанов; 

методы комплексной физико-географической характеристики, составление картосхем и 

профилей.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития физико-географических объектов на 

современном этапе, возможности их преобразования на основе типовых географических 

характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) применять методы сбора и обработки  статистического, картографического 

материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение природных комплексов и 

их компонентов  на основе  различных источников географической информации; 

5) составлять комплексную физико-географическую характеристику материков и 

океанов; 

6) сравнивать крупные физико-географические регионы планеты. 
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The purpose of the course-the discipline is aimed at obtaining knowledge about the 

general laws of the nature of continents and oceans, their physical and geographical 

characteristics, global problems, features of anthropogenic impact. 

The course content includes the following sections: continents and oceans as the 

largest natural-territorial complexes, geographical regularities of their formation and 

development, principles of complex characteristics and physical-geographical zoning of 

continents and oceans, physical geography of oceans; methods of complex physical-

geographical characteristics, mapping and profiles. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of physical-geographical objects at 

the present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical-geographical objects, 

processes and phenomena; 

3) to apply methods of collection and processing of statistical, cartographic material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural complexes and 

their components on the basis of various sources of geographic information; 

5) to make a comprehensive physical and geographical characteristics of continents 

and oceans; 

6) to compare large physical and geographical regions of the planet. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Жалпы жертану, Геология 

Общее землеведение, Геология  

General geography, Geology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның физикалық географиясы 

Физическая география Казахстана 

   Physical Geography of Kazakhstan 

   

 

Қолданбалы ландшафтану 

Прикладное ландшафтоведение 

Application of landscape 

Курс мақсаты: пән қолданбалы ландшафттанудың теориялық негіздерін, 

адамның шаруашылық қызметінің негізгі түрлерін және олардың табиғи ландшафтарға 

әсерін, әртүрлі таксономиялық рангтегі табиғи кешендерге антропогендік қызметтің әсер 

ету ерекшеліктерін, табиғат пен адамзат, мәдени ландшафтардың өзара қарым–

қатынасын оңтайландыруды, табиғи-антропогендік ландшафттарды зерттеу принциптері 

мен әдістерін зерттеуге бағытталған. 

Пәннің мазмұны: Ландшафт Жердің географиялық қабықшасының негізгі 

құрылымдық ұйымы ретінде. Қазіргі қолданбалы ладншафттану табиғат пен адамзаттың 

өзара қарым–қатынасын оңтайландырудың ғылыми негіздерін құру, мәдени 

ландшафттарды, олардың орналасу ерекшеліктерін; табиғи-антропогендік 

ландшафттарды зерттеу принциптері мен әдістерін зерттеу үшін. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғи-антропогендік ландшафтардың қасиеттері, құрылымы және жұмыс 

істеу факторлары туралы білімді көрсету; 

2) физикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау 

және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық 

заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) қолданбалы ландшафттанудың теориялық негіздерін географиялық 

зерттеулерде, оқу және өндірістік практикада қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи-антропогендік 

ландшафтардың дамуын, құрылымын және орналасуын талдау;  

5) табиғи, табиғи-антропогендік және мәдени ландшафттарды салыстыру; 
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6) табиғи-антропогендік ландшафтардың тенденциялары мен динамикасын, 

олардың адамның шаруашылық қызметімен өзара байланысын түсіндіру. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение теоретических основ 

прикладного ландшафтоведения, основных форм хозяйственной деятельности человека и 

их влияние на природные ландшафты; особенностей влияния антропогенной 

деятельности на природные комплексы разного таксономического ранга, оптимизацию 

взаимоотношений природы и человечества, культурных ландшафтов, принципов и 

методов изучения природно–антропогенных ландшафтов. 

Содержание дисциплины: Ландшафт  как  основая структурная организация 

географической оболочки Земли. Современное прикладное ладншафтоведение для 

создания научных основ оптимизации взаимоотношений природы и человечества,  

изучения культурных ландшафтов, особенностей их расположения; принципов и методов 

изучения природно–антропогенных ландшафтов. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знания о свойствах, структуре и факторах 

функционирования природно-антропогенных ландшафтов; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) применять теоретические основы прикладного ландшафтоведения в 

географических исследованиях, в учебной и производственной практиках; 

4) анализировать развитие, структуру и размещение природно-антропогенных 

ландшафтов на основе  различных источников географической информации; 

5) сопоставлять природные, природно-антропогенные и культурные ландшафты; 

6) объяснять тенденции и динамику природно-антропогенных ландшафтов, их 

взаимосвязь с хозяйственной деятельностью человека. 

 

Сourse objective - the discipline is aimed at studying the theoretical foundations of 

applied landscape science, the main forms of human economic activity and their impact on 

natural landscapes; features of the impact of anthropogenic activities on natural complexes of 

different taxonomic rank, optimization of the relationship between nature and humanity, cultural 

landscapes, principles and methods of studying natural and anthropogenic landscapes. 

Content of discipline: Landscape as the basic structural organization of the 

geographical shell of the Earth. Modern applied landscape science for creation of scientific 

bases of optimization of interrelations of the nature and mankind, studying of cultural 

landscapes, features of their arrangement; principles and methods of studying of natural and 

anthropogenic landscapes. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge about the properties, structure and functioning factors of 

natural and anthropogenic landscapes; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical-geographical objects, 

processes and phenomena; 

3) to apply theoretical bases of applied landscape science in geographical researches, 

in educational and industrial practice; 

4) to analyze the development, structure and location of natural and anthropogenic 

landscapes on the basis of various sources of geographic information; 

5) to compare natural, natural-anthropogenic and cultural landscapes; 

6) to explain the trends and dynamics of natural and anthropogenic landscapes, their 

relationship with human economic activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Жалпы жертану 

               Общее землеведение 

Common physical geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
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Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

               Ландшафтное планирование и проектирование 

               Landscape planning and design 
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Геология 

               Геология 

               Geology        

Курс мақсаты  - пән Жер, жер қыртысының заттық, минералды және 

петрографиялық құрамы, жер қойнауында пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтары, 

жер қыртысының және органикалық әлемнің даму тарихы туралы білімді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курс мазмұны. Геологияның ғылым ретіндегі жалпы сипаттамасын; 

геологиялық цикл ғылымының негіздерін – минералогия, петрография, динамикалық 

геологияны; жер қыртысының құрылысын, оның негізгі қабықтарын, жер қыртысының 

заттық және химиялық құрамын; жер тарихын, жер қыртысын және органикалық әлемнің 

дамуын, жер қойнауында пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарын зерттеу. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау 

және бағалау үшін жер құрылысының негізгі географиялық заңдары мен 

заңдылықтарының, планетаның геологиялық дамуының мазмұнын түсіну; 

3) жер бедерінің ерекшеліктерін географиялық зерттеулерде, пайдалы 

қазбалардың орналасуы, эндогенді және экзогенді процестердің жасы, нысандары және 

құрылысы туралы білімді қолдану; 

4) геологиялық даму ерекшеліктерін салыстыру және жинақтау үшін 

геологиялық карталардың, қималар мен стратиграфиялық колонкалардың материалын 

талдау; 

5) геологиялық процестердің эволюциясы туралы білім негізінде жер 

қыртысының заттық құрамын, рельефтің құрылысын түсіндіру; 

6) жер қыртысы, рельеф құрылысының ерекшеліктерін, физикалық-

географиялық зерттеулерде Жер шарының әр түрлі бөліктерінде пайдалы қазбалардың 

орналасуын, практикалық міндеттерді шешу ізденістерін салыстыру. 

             

Цель курса - дисциплина направлена на формирование знаний о Земле, 

вещественном, минеральном и петрографическом составе земной коры,  закономерностях 

распределения в недрах  полезных ископаемых; об истории развития Земли, земной коры 

и  органического мира.  

Содержание курса. Изучение общей характеристики геологии как науки; основ 

наук геологического цикла – минералогии, петрографии, динамической геологии; 

строения земной коры, её основных оболочек,  вещественного и  химического состава 

земной коры; истории Земли, земной коры и развития органического мира, 

закономерностей распределения в недрах Земли полезных ископаемых. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном этапе, 

возможности их преобразования на основе типовых географических характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей  

строения Земли, геологического развития планеты для анализа и оценки физико-

географических объектов,  процессов и явлений; 

3) применять знания о возрасте, формах и строении минералов и горных пород в 

географических исследованиях особенностей рельефа, размещении полезных 

ископаемых, эндогенных и экзогенных процессов; 

4) анализировать материал геологических карт, разрезов и стратиграфических 

колонок для сравнения и обобщения особенностей геологического развития; 

5) объяснять вещественный состав земной коры, строение рельефа на основе 

знаний об эволюции геологических процессов; 

6) сравнивать особенности строения земной коры,  рельефа, размещение 

полезных ископаемых в различных частях земного шара в физико-географических 

исследованиях, поисках решения практических задач. 
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The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of knowledge 

about the Earth, the material, mineral and petrographic composition of the earth's crust, the laws 

of distribution in the subsoil of minerals; the history of the Earth, the earth's crust and the 

organic world. 

Course content. Study of General characteristics of Geology as a science; 

fundamentals of the geological cycle-Mineralogy, petrography, dynamic Geology; structure of 

the earth's crust, its main shells, material and chemical composition of the earth's crust; history 

of the Earth, the earth's crust and the development of the organic world, the laws of distribution 

in the bowels of the earth minerals. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of he Earth's 

structure, geological development of the planet for the analysis and evaluation of physical and 

geographical objects, processes and phenomena; 

3) to apply knowledge about age, forms and structure of minerals and rocks in 

geographical researches of features of a relief, placement of minerals, endogenous and 

exogenous processes; 

4) to analyze the material of geological maps, sections and stratigraphic columns for 

comparison and generalization of features of geological development; 

5) to explain the material composition of the earth's crust, the structure of the relief on 

the basis of knowledge about the evolution of geological processes; 

6) to compare the features of the structure of the earth's crust, relief, placement of 

minerals in different parts of the globe in physical and geographical studies, the search for 

solutions to practical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Жалпы жертану 

               Общее землеведение 

Common physical geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы, Ландшафттану 

Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана, 

Ландшафтоведение 

Physical geography of continents and oceans, Physical Geography of Kazakhstan, 

Landscape. 

 

 

Палеогеография 

Палеогеография 

Paleogeography 

Курс мақсаты - пән Жер ғаламшарының шығу тегі мен эволюциясын, 

географиялық қабықшаны өзара байланысты және өзара шарттасқан процестердің кешені 

ретінде, олардың қазіргі заманғы ландшафтардың қалыптасуына әсерін зерттеуге 

бағытталған. 

Курс мазмұны. Курста ландшафттың аймақтық ерекшеліктері және азоналды 

факторлар, жылу мен ылғал арақатынасының заңдылықтары оқытылады. 

Палеогеографиялық ақпарат көздері туралы мәліметтер келтіріледі. Палеогеографиялық 

зерттеу әдістері сипатталады. Геологиялық материалдарды палегеографиялық 

интерпретациялау әдістеріне ерекше назар аударылады. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының 

негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 
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3) применять знания теоретических основ палеогеографии для понимания 

современного состояния географической оболочки; 

4) палеогеографиялық карталар, геоақпараттық жүйелер негізінде аумақтардың 

табиғи және әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын, 

географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның байланыстарын түсіндіру; 

5) палеогеографиялық зерттеулер материалдарының көмегімен геожүйелердің 

болашақ жағдайының болжамды нұсқаларын құру; 

6) Жер шарының табиғи кешендерінің, геожүйелердің қазіргі жай-күйін, 

палеогеографиялық ақпаратты талдау негізінде олардың даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение происхождения и эволюции 

планеты Земля, географической оболочки как комплекса взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессов, их влияния на формирование современных 

ландшафтов. 

Содержание курса. В курсе изучаются зональные особенности ландшафта и 

азональные факторы, закономерности соотношения тепла и влаги. Приводятся сведения 

об источниках палеогеографической информации. Описываются методы 

палеогеографических исследований.  Особое внимание уделяется методам 

палегеографической интерпретации геологических материалов. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном этапе, 

возможности их преобразования на основе типовых географических характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико- и экономико-

географических объектов,  процессов и явлений; 

3) применять знания теоретических основ палеогеографии для понимания 

современного состояния географической оболочки; 

4) объяснять закономерности развития природных и социально-экономических 

компонентов территорий, связей географического, экологического и экономического 

содержания на основе данных палеогеографических карт, геоинформационных систем; 

5) составлять прогнозные варианты будущего состояния геосистем с помощью 

материалов палеогеографических исследований; 

6) оценивать современное состояние природных комплексов земного шара, 

геосистем, их тенденции развития на основе анализа палеогеографической информации. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the origin and evolution 

of the planet Earth, the geographical envelope as a complex of interrelated and interdependent 

processes, their impact on the formation of modern landscapes 

Course content. The course examines the zonal features of the landscape and azonal 

factors, the laws of the ratio of heat and moisture. Information about the sources of 

paleogeographic information is given. Methods of paleogeographic research are described. 

Particular attention is paid to the methods of paleographic interpretation of geological materials. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical and economic-

geographical objects, processes and phenomena; 

3) to apply knowledge of the theoretical foundations of paleogeography to understand 

the current state of the geographical envelope; 

4) to explain the patterns of development of natural and socio-economic components 

of the territories, the links of geographical, environmental and economic content on the basis of 

the materials of paleogeographic maps, geographic information systems; 

5) to be the main options for the future state of geosystems with materials 

paleogeographic researchй; 
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6) to assess the current state of natural complexes of the globe, geosystems, their 

development trends based on the analysis of paleogeographic information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы жертану, геология 

Общее землеведение, геология 

General geography, geology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы 

Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана 

Physical geography of continents and oceans,  Physical Geography of Kazakhstan 

 

 

Геоэкономикалық және интеграциялық үрдістер 

 Геоэкономика и интеграционные процессы 

Geo-economics and integration pricesses 

Курс мақсаты - пән қазіргі заманғы геоэкономикалық кеңістік туралы білім, 

жаңа экономикалық үрдістер мен құбылыстар арасында бағдар жасау білігін 

қалыптастыру болып табылады.  

Курс мазмұны. Курста геоэкономиканың және интеграциялық үрдістердің 

негзідері зерделенеді, дамудың геоэкономикалық стратегиялары, әлемдік жүйенің 

геоэкономикалық қаңқасы және геоэкономикалық технологиялар қарастырылады; бүгінгі 

әлемнің дамуының ерекшеліктері  туралы білім қалыптастасады, заманауи реформаларды 

жүргізу кезінде болатын бағдарлар, әлемдік табысқа жетудің мүмкіндіктері және 

шарттары қарастырылады, ірі экономикалық кеңістіктердің және оларды әлем елдеріне 

сәйкес бейімдеу геостратегиялық жолдары зерделенеді.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) геоэкономика мен интеграциялық процестерді талдау және бағалау үшін 

негізгі географиялық заңдар мен заңдылықтардың мазмұнын түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, қазіргі 

заманғы әлемнің даму ерекшеліктері туралы материалды графикалық, картографиялық 

ұсыну үшін экономикалық-географиялық әдістерді, қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық құралдарды қолдану; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде әлемдік жүйенің 

геоэкономикалық қаңқасының дамуы мен құрылымын және геоэкономикалық 

технологияларды талдау; 

5) Қазақстандағы және әлемнің басқа елдеріндегі геоэкономикалық ахуалдың 

болжамын құру; 

6) әлем елдерінің қазіргі геоэкономикалық жағдайын бағалау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование знаний о современном 

геоэкономическом пространстве, умений ориентироваться в новых экономических 

процессах и явлениях.  

Содержание курса. В курсе изучаются основы геоэкономики и интеграционных 

процессов, рассматриваются геоэкономические стратегии развития, геоэкономический 

каркас мировой системы и геоэкономические технологии; формируются знания об 

особенностях развития современного мира,  рассматриваются ориентиры при проведении 

современных реформ, возможности и условия прорыва к мировому доходу, изучаются 

геостратегические подходы больших экономичсеких пространств и их приложение к 

странам мира. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном этапе, 

возможности их преобразования на основе типовых географических характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

для анализа и оценки геоэкономики и интеграционных  процессов; 
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3) применять экономико-географические методы, современные информационно-

коммуникационные средства для проведения географических исследований, поиска, 

обработки  и анализа данных,  графического, картографического представления 

материала об особенностях развития современного мира; 

4) анализировать развитие и структуру геоэкономического каркаса мировой 

системы и геоэкономические технологии  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) составлять прогноз геоэкономической ситуации в Казахстане и в других 

странах мира; 

6) оценивать современное  геоэкономическое положение стран мира. 

 

The purpose of the course -  the discipline is aimed at the formation of knowledge 

about the modern geo-economic space, the ability to navigate new economic processes and 

phenomena.  

Course content. The course examines the foundations of geo-еconomics and 

integration processes are considered geo-economic strategy of development, geo-economic 

framework of the world geo-economic system and technology; emerging knowledge about the 

features of the modern world, discusses the guidelines in the carrying out of modern reforms, 

opportunities and conditions for a breakthrough to world income, we study the geostrategic 

approaches of large economic spaces and their application to the countries of the world. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the main geographical laws and regularities for the 

analysis and evaluation of geo-Economics and integration processes; 

3) to apply economic and geographical methods, modern information and 

communication means for carrying out geographical researches, search, processing and analysis 

of data, graphic, cartographic representation of material about features of development of the 

modern world; 

4) to analyze the development and structure of the geo-economic framework of the 

world system and geo-economic technologies on the basis of various sources of geographic 

information; 

5) to make a forecast of the geo-economic situation in Kazakhstan and other countries 

of the world; 

6) to assess the current geo-economic situation of the world. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites:   
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию мира 

Introduction to the economic, social and political geography of the world 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

 Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

 Экономическая, политическая и социальная география мира 

 Economic, political and social geography of the world 

 

 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Технико-экономические основы производства 

Technical and economic basics of production 

Курстың мақсаты – пән экономиканың әртүрлі салаларының технологиясымен 

және технологиялық деңгейімен, өндірістік үрдістің ерекшеліктерімен, экономикалық-

географиялық циклдің негізгі табиғатты қорғау және экологиялық түсініктерімен 

танысуға бағытталған. 

Курс мазмұны. Пән студентерді экономиканың әртүрлі салаларының 

технологиясымен және технологиялық деңгейлерімен таныстырып, өндірістік үрдіс, 

экономикалық-географиялық циклдың негізгі табиғат қорғау  және экологиялық 

түсініктері туралы ұғымдарын қалыптастырады. 



 

28 

 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) технологиялық деңгейі мен технологиялары, өндірістік процестің 

ерекшеліктері туралы білім негізінде экономика салаларының даму шарттарын анықтау; 

2) және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының 

негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) аумақтың табиғи және әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму 

заңдылықтарын, географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның 

байланыстарын түсіндіру; 

4) географиялық ақпараттың әр түрлі көздерінің көмегімен экономика 

салаларының, әлеуметтік-экономикалық кешендердің және олардың компоненттерінің 

дамуын, құрылымын және орналасуын талдау; 

5) технологиялық және өндірістік процестер тұрғысынан әлем елдерінің 

экономика салаларын орналастыру принциптері мен факторларын жалпылау; 

6) әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, әлем елдерінің экономика 

салаларының қазіргі жай-күйін, технологиялық процестер туралы географиялық 

ақпаратты талдау негізінде олардың даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на ознакомление с технологией и 

технологическим уровнем различных отраслей экономики, особенностями 

производственного процесса, основными природоохранными и экологическими 

понятиями экономико-географического цикла. 

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 освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития отраслей экономики на основе знаний об их  

технологическом уровне и технологиях, особенностях производственного процесса; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки экономико-географических 

объектов,  процессов и явлений; 

3) объяснять закономерности развития природных и социально-экономических 

компонентов территорий, связей географического, экологического и экономического 

содержания; 

4) анализировать развитие, структуру и размещение отраслей экономики,  

социально-экономических комплексов и их компонентов  с помощью  различных 

источников географической информации; 

5) обобщать принципы и факторы размещения отраслей экономики стран мира с 

позиции технологических и производственных процессов; 

6) оценивать современное состояние социально-экономических систем, отраслей 

экономики стран мира, их тенденции развития на основе анализа географической 

информации о технологических процессах. 

 

The purpose of the course -  the discipline is aimed at introduction of the technology 

and technological level of various sectors of the economy, the peculiarities of the production 

process, the basic environmental and ecological concepts of the economic and geographical 

cycle. 

Course content. 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 the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of economic sectors on the basis of 

knowledge about their technological level and technologies, features of the production process; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of economic and geographical 

objects, processes and phenomena; 
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3) to explain regularities of development of natural and socio-economic components 

of territories, relations of geographical, ecological and economic content; 

4) to analyze the development, structure and location of economic sectors, socio-

economic complexes and their components using various sources of geographic information; 

5) to generalize the principles and factors of placement of economic sectors of the 

world from the perspective of technological and production processes; 

6) to assess the current state of socio-economic systems, economic sectors of the 

world, their development trends based on the analysis of geographical information on 

technological processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Экономикалық және әлеуметтік географияға  кіріспе 

 Введение в экономическую и социальную географию  

Introduction to economic and social geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік  және  саяси  географиясы,  Қазақстанның  

экономикалық және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира, Экономическая и 

социальная география Казахстана 

Economic, social and political geography of the world, economic and social 

geography of Kazakhstan 

 

 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

Организация научных исследований 

Organization of scientific research 

Курс мақсаты - пән географиядағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың 

принциптері, мазмұны және ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны. Ғылыми зерттеулерді жүргізу туралы, заңдар, қағидаттар, 

Санаттар және терминология туралы, ғылыми іздестіру және зерттеу бағыттарын таңдау 

туралы теориялық ережелерді зерделеу; зерттеу процесі кезеңдерінің құрылымы мен 

мазмұнын зерделеу; эксперименталды, экспедициялық және далалық зерттеулерді 

жүргізудің әдістері мен тәсілдері; заманауи технологияларды пайдалана отырып, 

деректерді жинау және өңдеу ерекшеліктері; зерттеу нәтижелерін, ғылыми мақалалар мен 

баяндамаларды дайындау. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) картографиялық және статистикалық материалдар негізінде аумақтың табиғи 

және әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын, географиялық, 

экологиялық және экономикалық мазмұнның байланыстарын түсіндіру; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру, ландшафтық дизайн жобаларын құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен 

арсеналымен жұмыс істеу; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи, әлеуметтік-

экономикалық кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және 

бөлінуін талдау; 

5) зерттеудің классикалық және заманауи әдістерін пайдалана отырып, 

география саласындағы зерттеу қызметін дәлелді түрде жүзеге асыру; 

6) Жер шарының табиғи кешендерінің, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, 

әлемнің нақты елдерінің және экономика салаларының қазіргі заманғы жай-күйін, 

географиялық ақпаратты талдау негізінде даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса –  дисциплина направлена на формирование знаний о принципах, 

содержании и особенностях организации научных исследований в географии. 
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Содержание курса. Изучение теоретических положений о ведении научных 

исследований, о законах, принципах, категориях и терминологии, о научном поиске и 

выборе направлений исследования;  изучение структуры и содержания этапов 

исследовательского процесса; методов и приемов проведения экспериментальных, 

экспедиционных и полевых исследований; специфики сбора и обработки данных с 

использованием современных технологий; подготовки результатов исследований, 

научных статей и докладов.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном 

этапе, возможности их преобразования на основе типовых географических 

характеристик;  

2) объяснять закономерности развития природных и социально-экономических 

компонентов территорий, связей географического, экологического и экономического 

содержания на основе картографического и статистического материала; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт, 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение природных, социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) мотивированно осуществлять исследовательскую  деятельность в области 

географии с использованием классических и современных методов исследования; 

6) оценивать современное состояние природных комплексов земного шара, 

социально-экономических систем, конкретных стран мира и отраслей экономики, их 

тенденции развития на основе анализа географической информации. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of knowledge 

about the principles, content and features of the organization of scientific research in geography. 

Course content. The study of theoretical provisions on the conduct of scientific 

research, the laws, principles, categories and terminology, the scientific search and selection of 

research areas; the study of the structure and content of the stages of the research process; 

methods and techniques of experimental, expeditionary and field research; the specifics of data 

collection and processing using modern technologies; preparation of research results, scientific 

articles and reports. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to explain the patterns of development of natural and socio-economic components 

of the territories, the links of geographical, environmental and economic content on the basis of 

cartographic and statistical material; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps, landscape design projects; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural, socio-economic 

complexes and their components on the basis of various sources of geographic information; 

5) motivated to carry out research activities in the field of geography using classical 

and modern research methods; 

6) to assess the current state of the natural complexes of the globe, socio-economic 

systems, specific countries and sectors of the economy, their development trends based on the 

analysis of  geographic information. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

Жалпы жертану , Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе  

Общее землеведение, Введение в экономическую, социальную и политическую 
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географию  

General earth science, Introduction to the economic, social and political geography      

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Кәсіптік тажірибе 

Профессиональная практика 

Professional practice 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся 

религиозной жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 
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The purpose of the "Religious studies" course 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. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of 

religious studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin 

religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the 

main religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and 

in professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently 

and collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani 

zhangyru” in social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Әлемдік шаруашылық географиясы 

География мирового хозяйства 

               The geography of the world economy 

 

Географиялық зерттеу әдістері 

Методы географических исследований 

Methods of geographical research 

Курстың мақсаты - пән географиялық объектілерді, құбылыстар мен процестерді 

зерттеуде қолданылатын географиялық дәстүрлі және жаңа әдістердің мазмұнын, 

қолданылуын және мәнін, экспедициялық және далалық зерттеу әдістерін, географиялық 

сараптама және болжау әдістерін, ГИС-технологияларды және географиялық 

зерттеулерде, сонымен қатар карталарды және ландшафтық дизайнды жобалауда 

қолданылатын басқа да жаңа әдістерді зерттеуге бағытталған. 

Курс мазмұны. Курс географиядағы дәстүрлі әдістерді, негізгі теориялық және 

эмпирикалық әдістерді, олардың мазмұнын, географиялық зерттеулер үшін қолдану мен 

маңызын, экономикалық және әлеуметтік географияда, физикалық географияда 

қолданылатын арнайы әдістерді үйренеді. Экспедициялық және далалық географиялық 

зерттеулер әдістері, деректерді камералдық өңдеу тәсілдері, географияның жаңа әдістері, 

географиялық сараптама және болжау әдістері қарастырылады. Әдістерді зерттеу 

теориялық мазмұнды, оларды оқу процесінде, оқу және өндірістік тәжірибелерде, 

ғылыми зерттеулерде қолдану ерекшеліктерін білуді көздейді. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының 

негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру, ландшафтық дизайн жобаларын құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі 
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заманғы ақпараттық-коммуникациялық құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен 

арсеналымен жұмыс істеу; 

4) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

5) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып, табиғи ортаны өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру 

үшін ландшафтық дизайн жобалар, сызбалар, макеттері және электрондық карталар 

жасау; 

6) зерттеудің классикалық және заманауи әдістерін пайдалана отырып, 

география саласындағы зерттеу қызметін дәлелді түрде жүзеге асыру. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение содержания, применения и 

значения географических традиционных и новых методов, используемых в исследовании 

географических объектов, явлений и процессов;  методов экспедиционных и полевых 

исследований,  методов географической экспертизы и прогноза,  ГИС-технологий и 

других новейших методов, применяемых в географических исследованиях, а также в 

проектировании карт и ландшафтного дизайна. 

Содержание. Курс изучает традиционные методы в географии, основные 

теоретические и эмпирические методы, их содержание, применение и значение для 

географических исследований; специфические методы, применяемые в экономической и 

социальной географии, в физической географии. Рассматриваются методы 

экспедиционных и полевых географических исследований, способы камеральной 

обработки данных, новейшие методы географии, методы географической экспертизы и 

прогноза. Изучение методов предусматривает знание теоретического содержания, 

особенностей их применения в учебном процессе, на учебных и производственных 

практиках,  в научных исследованиях.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном 

этапе, возможности их преобразования на основе типовых географических 

характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико- и экономико-

географических объектов,  процессов и явлений; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт, 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

5) создавать электронные карты, а также проекты, чертежи, макеты 

ландшафтного  дизайна для преобразования природной среды и формирования 

культурных ландшафтов с использованием специализированного программного 

обеспечения и ГИС-технологий; 

6) мотивированно осуществлять исследовательскую  деятельность в области 

географии с использованием классических и современных методов исследования. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the content, application 

and importance of traditional and new geographical methods used in the study of geographical 

objects, phenomena and processes; methods of expeditionary and field research, methods of 

geographical examination and forecasting, GIS technologies and other new methods used in 

geographical research, as well as in the design of maps and landscape design. 

Content. The course studies traditional methods in geography, basic theoretical and 

empirical methods, their content, application and importance for geographical research; specific 

methods used in economic and social geography, in physical geography. We consider the 
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methods of expeditionary and field geographic research, methods of office data processing, the 

latest methods of geography, methods of geographical expertise and forecast. The study of 

methods involves the knowledge of the theoretical content, the characteristics of their 

application in the educational process, in educational and industrial practices, in scientific 

research. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical and economic-

geographical objects, processes and phenomena; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps, landscape design projects; 

4) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

5) to create electronic maps, as well as projects, drawings, models of landscape design 

for the transformation of the natural environment and the formation of cultural landscapes using 

specialized software and GIS technologies; 

6) motivated to carry out research activities in the field of geography using classical 

and modern research methods. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

Жалпы жертану , Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе  

Общее землеведение, Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию  

General earth science, Introduction to the economic, social and political geography      

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Кәсіптік тажірибе 

Профессиональная практика 

Professional practice 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін 

бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 
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4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше 

талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін 

тиімді қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации 

общественного сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. 

Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и 

прикладных исследований по реализации государственной программы модернизации 

общественного сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и 

выстраивать наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности 

инновационные достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и 

организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, 

active civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able 

to respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 
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people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture 

and education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on 

the implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Экономическая и социальная география Казахстана 

                Economic and social geography of Kazakhstan 

 

 

Географиялық сараптама және болжам 

Географическая экспертиза и прогноз 

Geographical expertise and forecast 

Курс  мақсаты – пән географиялық сараптама мен болжамның мазмұны мен 

құрылымы туралы білімді, оларды ортаның қазіргі жағдайын бағалау үшін қолдану 

мүмкіндіктерін қалыптастыруға бағытталған. 

Курс мазмұны. еографиялық сараптама мен болжауды қалыптастыру мен 

қолданудың теориялық аспектілерін, олардың мазмұнын, құрылымы мен әдістемелік 

базасын; табиғи және әлеуметтік-экономикалық жүйелердің даму заңдылықтарын, табиғи 

және антропогендік факторлардың әсерінен оларды қайта құру, ортаның жай-күйін 

диагностикалау, оның перспективалық дамуын бағалау және анықтау, сараптама және 

болжау әдістері. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік 

географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау; 

2) физикалық және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының 

негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) картографиялық және статистикалық материалдар негізінде аумақтың 

табиғи және әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын, 

географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның байланыстарын түсіндіру; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи, әлеуметтік-

экономикалық кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және 

бөлінуін талдау; 
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5) Жер шарының табиғи кешендерінің, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, 

әлемнің нақты елдерінің және экономика салаларының қазіргі заманғы жай-күйін, 

географиялық ақпаратты талдау негізінде даму үрдістерін бағалау; 

6) табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілердің жай-күйі туралы 

деректерді пайдалана отырып, табиғатты қорғау, әлеуметтік және экономикалық 

проблемаларды шешу үшін қазіргі қоғамның географиялық білімдерге қажеттілігін 

бағалау. 

 

Цель курса  – дисциплина направлена на формирование знаний о содержании и 

структуре географической экспертизы и прогноза, возможностей применения их для 

оценки современного состояния среды.  

Содержание.  Изучение теоретических аспектов формирования и применения 

географической экспертизы и прогноза,  их содержания, структуры и методической  

базы; закономерностей развития природных и социально-экономических систем, их  

преобразования под воздействием природных и антропогенных факторов, 

диагностирования состояния среды,  оценивания и  определения ее перспективного 

развития, методов экспертизы и прогноза. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия развития географических объектов на современном 

этапе, возможности их преобразования на основе типовых географических 

характеристик; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико- и экономико-

географических объектов,  процессов и явлений; 

3) объяснять закономерности развития природных и социально-экономических 

компонентов территорий, связей географического, экологического и экономического 

содержания на основе картографического и статистического материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение природных, социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) оценивать современное состояние природных комплексов земного шара, 

социально-экономических систем, конкретных стран мира и отраслей экономики, их 

тенденции развития на основе анализа географической информации; 

6) оценивать потребности в географических знаниях современного общества 

для решения природоохранных, социальных и экономических проблем, оперируя 

данными о состоянии природных и социально-экономических объектов. 

 

The purpose of the course – the discipline is aimed at the formation of knowledge 

about the content and structure of geographical expertise and forecast, the possibility of using 

them to assess the current state of the environment. 

Content. The study of theoretical aspects of the formation and application of 

geographical expertise and forecast, their content, structure and methodological framework; 

patterns of development of natural and socio-economic systems, their transformation under the 

influence of natural and anthropogenic factors, diagnosing the state of the environment, 

assessment and determination of its long-term development, methods of expertise and forecast. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the development of geographical objects at the 

present stage, the possibility of their transformation on the basis of typical geographical 

characteristics; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical and economic-

geographical objects, processes and phenomena; 

3) to explain the patterns of development of natural and socio-economic components 

of the territories, the links of geographical, environmental and economic content on the basis of 

cartographic and statistical material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural, socio-economic 

complexes and their components on the basis of various sources of geographic information; 
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5) to assess the current state of the natural complexes of the globe, socio-economic 

systems, specific countries and sectors of the economy, their development trends based on the 

analysis of  geographic information; 

6) to assess the needs for geographical knowledge of modern society to solve 

environmental, social and economic problems, using data on the state of natural and socio-

economic objects. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

Жалпы жертану , Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе  

Общее землеведение, Введение в экономическую, социальную и политическую 

географию  

General earth science, Introduction to the economic, social and political geography      

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Кәсіптік тажірибе 

Профессиональная практика 

Professional practice 

 

 
Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of ptofessional activity and anti-corruptional culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын 

талдау және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с 

основами казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими 

нормами в сфере профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и 

факторах, различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной 

культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 
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5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the 

fundamentals of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of 

professional activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors 

for various manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, 

the basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of 

life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a 

legal point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Кәсіптік тажірибе 

Профессиональная практика 

                Professional practice 

 

 

Халықтар географиясы 

                География населения 

               Geography of population 

Курс мақсаты - пән әлем халқының географиясы, жалпы теориялық мәселелер 

және әлем халқының көбеюінің ерекшеліктері, еңбек ресурстарының мәселелері және 

халықты орналастыру ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: жалпы теориялық сұрақтар және 

әлем халқының көбеюінің ерекшеліктері, еңбек ресурстарының мәселелері және халықты 

орналастыру ерекшеліктері. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) әлем халқын ұдайы өндіру мен орналастырудың жалпы теориялық 

мәселелері мен ерекшеліктерін, еңбек ресурстарының проблемаларын анықтау; 

2) экономикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды 

талдау және бағалау үшін демографиялық процестердің негізгі географиялық заңдары 

мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) картографиялық және статистикалық материалдар негізінде әлем елдері 

халқының географиясының, географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның 

байланыстарының заңдылықтарын түсіндіру; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде әлеуметтік-экономикалық 

кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) әлем елдері халқы санының, демографиялық процестердің, халықты 

қоныстандырудың және орналастырудың болжамын жасау; 

6) географиялық ақпаратты талдау негізінде әлемнің нақты елдері халқының 

қазіргі жағдайын, олардың даму үрдісін бағалау. 

 



 

40 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование знаний о географии 

населения мира, общих теоретических вопросах и особенностях воспроизводства 

населения мира, проблем трудовых ресурсов и особенностях размещения населения. 

Содержание курса включает  следующие разделы: общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения мира, проблемы трудовых ресурсов и 

особенности размещения населения. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять общие теоретические вопросы и особенности воспроизводства 

и размещения населения мира, проблемы трудовых ресурсов; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

демографических процессов,  для анализа и оценки  экономико-географических объектов,  

процессов и явлений;  

3) объяснять закономерности географии населения стран мира, связей 

географического, экологического и экономического содержания на основе 

картографического и статистического материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) составлять прогноз численности населения стран мира, демографических 

процессов, расселения и размещения населения; 

6) оценивать современное состояние населения конкретных стран мира, их 

тенденции развития на основе анализа географической информации. 

 

The course purpose - the discipline is aimed at the formation of knowledge about the 

geography of the world population, general theoretical issues and peculiarities of reproduction 

of the world population, problems of labor resources and peculiarities of population placement. 

The content of the course includes the following sections: General theoretical issues 

and features of reproduction of the world population, the problems of labor resources and 

features of population placement. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the general theoretical issues and features of reproduction and 

placement of the world's population, the problem of labor resources; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of demographic 

processes, for the analysis and evaluation of economic and geographical objects, processes and 

phenomena; 

3) to explain the laws of the geography of the world's population, the relationship of 

geographical, environmental and economic content on the basis of cartographic and statistical 

material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of socio-economic 

complexes and their components on the basis of different sources of geographic information; 

5) to make a forecast of the population of the world, demographic processes, 

settlement and placement of the population; 

6) to assess the current state of the population of specific countries of the world, their 

development trends based on the analysis of geographical information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Әлеуметтік және экономикалық географияға кіріспе 

Введение в экономическую и социальную географию  

Introduction to economic and social geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира 

Economic, social and political geography of the world 
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Халықтар географиясы демография және этнография негіздерімен 

География населения с основами демографии и этнографии 

Population geography with basics of demography and Ethnography  

Курс мақсаты - пән әлем халқының географиясы мен демографиялық үрдістер 

туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: жалпы теориялық сұрақтар және 

әлем халқының көбею ерекшеліктері, демография, халық санының өзгеруі, еңбек 

ресурстарының мәселелері және халықты орналастыру ерекшеліктері. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) әлем халқын ұдайы өндіру мен орналастырудың жалпы теориялық 

мәселелері мен ерекшеліктерін, еңбек ресурстарының проблемаларын анықтау; 

2) экономикалық-географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды 

талдау және бағалау үшін демографиялық процестердің негізгі географиялық заңдары 

мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) картографиялық және статистикалық материалдар негізінде әлем елдері 

халқының географиясының, географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның 

байланыстарының заңдылықтарын түсіндіру; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде әлеуметтік-экономикалық 

кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) әлем елдері халқы санының, демографиялық процестердің, халықты 

қоныстандырудың және орналастырудың болжамын жасау; 

6) географиялық ақпаратты талдау негізінде әлемнің нақты елдері халқының 

қазіргі жағдайын, олардың даму үрдісін бағалау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на формирование системного 

представления о географии населения мира и демографических процессах. 

Содержание курса включает  следующие разделы: общие теоретические 

вопросы и особенности воспроизводства населения мира, демографии, изменение 

численности населения,  проблемы трудовых ресурсов и особенности размещения 

населения. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять общие теоретические вопросы и особенности воспроизводства 

и размещения населения мира, проблемы трудовых ресурсов; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

демографических процессов,  для анализа и оценки  экономико-географических объектов,  

процессов и явлений;  

3) объяснять закономерности географии населения стран мира, связей 

географического, экологического и экономического содержания на основе 

картографического и статистического материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) составлять прогноз численности населения стран мира, демографических 

процессов, расселения и размещения населения; 

6) оценивать современное состояние населения конкретных стран мира, их 

тенденции развития на основе анализа географической информации. 

  

The course purpose - the discipline is aimed at forming a systematic understanding of 

the geography of the world's population and demographic processes. 

The content of the course includes the following sections: General theoretical issues 

and features of reproduction of the world population, demography, population change, labor 

problems and features of population placement. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the general theoretical issues and features of reproduction and 

placement of the world's population, the problem of labor resources; 
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2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of demographic 

processes, for the analysis and evaluation of economic and geographical objects, processes and 

phenomena; 

3) to explain the laws of the geography of the world's population, the relationship of 

geographical, environmental and economic content on the basis of cartographic and statistical 

material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of socio-economic 

complexes and their components on the basis of different sources of geographic information; 

5) to make a forecast of the population of the world, demographic processes, 

settlement and placement of the population; 

6) to assess the current state of the population of specific countries of the world, their 

development trends based on the analysis of geographical information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Әлеуметтік және экономикалық географияға кіріспе. 

Введение в экономическую и социальную географию   

Introduction to economic and social geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира 

Economic, social and political geography of the world 

 

 

Әлемдік шаруашылық географиясы 

География мирового хозяйства 

Geography of the world economy 

Курстың мақсаты – пән әлемдік шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуы 

туралы экономикалық-географиялық білімді қалыптастыруға бағытталған.  

Курс мазмұны. Әлемдік шаруашылықты қалыптастырудың теориялық негіздерін 

және оның қазіргі даму үрдістерін зерттеу, әлемдік шаруашылық географиясының 

қалыптасу ерекшеліктері мен алғышарттарын анықтау, әлемдік шаруашылық салалары 

мен өндірістерін, тауарлар, қаржы құралдары мен қызметтер ағындарын талдау. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) ресурстардың әлемдік әлеуетін; ұлттық экономикаларды дамытудың 

ерекшеліктері мен бағдарларын, халықаралық экономикалық қатынастардың сипатын 

және әлемнің ақпараттық-коммуникациялық байланыстарын айқындауға; 

2) негізгі географиялық заңдар мен халық пен шаруашылықты аумақтық 

ұйымдастыру заңдылықтарының мазмұнын түсіну;  

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

әлемдік шаруашылық объектілері туралы графикалық, картографиялық материалдар үшін 

қазіргі заманғы географиялық әдістерді, ақпараттық-коммуникациялық құралдарды, 

ГАЖ-технологияларды қолдану 

4) географиялық ақпараттың әр түрлі көздері негізінде әлемдік шаруашылық 

салалары мен өндірістерін дамыту мен орналастырудың аумақтық ерекшеліктерін, 

құрылымын және бөлінуін талдау; 

5) экономикалық-географиялық объектілердің сипаттамасын құру;  

6) географиялық ақпаратты талдау негізінде әлеуметтік-экономикалық 

жүйелердің, әлемнің нақты елдері мен экономика салаларының қазіргі жай-күйін, 

олардың даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на формирование экономико-

географических знаний о пространственной организации мирового хозяйства.   

Содержание курса. Изучение теоретических основ формирования мирового 

хозяйства и современных тенденций его развития, выявление особенностей и 

предпосылок становления географии мирового хозяйства, анализ отраслей и  производств 

мирового хозяйства, системы потоков товаров, финансовых средств и услуг. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  
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1) определять мировой потенциал ресурсов;  особенности и ориентиры 

развития национальных экономик, характер международных экономических отношений 

и информационно-коммуникационные связи мира; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

территориальной организации населения и хозяйства;  

3) применять современные географические методы, информационно-

коммуникационные средства, ГИС-технологий для проведения географических 

исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, картографического 

материала об объектах мирового хозяйства; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение территориальных 

особенностей развития и размещение отраслей и производств мирового хозяйства  на 

основе  различных источников географической информации; 

5) составлять характеристику экономико-географических объектов;  

6) оценивать современное состояние социально-экономических систем, 

конкретных стран мира и отраслей экономики, их тенденции развития на основе анализа 

географической информации. 

 

The purpose of the course-the discipline is aimed at the formation of economic and 

geographical knowledge about the spatial organization of the world economy. 

Course content. The study of the theoretical foundations of the world economy and 

modern trends of its development, the specific features and preconditions of formation of 

geography of the world economy, the analysis of sectors of the world economy, the system of 

flows of goods, funds and services. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the global potential of resources; features and guidelines for the 

development of national economies, the nature of international economic relations and 

information and communication links of the world; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of the territorial 

organization of the population and economy;  

3) to apply modern geographical methods, information and communication tools, GIS 

technologies for conducting geographical research, search, processing and analysis of data, 

graphics, cartographic material about the objects of the world economy 

4) to analyze the development, structure and distribution of territorial features of 

development and placement of industries and industries of the world economy on the basis of 

various sources of geographical information; 

5) to be characteristic of economic and geographical objects;  

6) to assess the current state of socio-economic systems, specific countries and sectors 

of the economy, their development trends based on the analysis of geographical information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Экономикалық , әлеуметтік және саяси  географияға кіріспе 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию  

Introduction to the economic, social and political geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмыстары. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері 

Дипломные работы. Учебная и производственная практики 

Diploma works. Educational and industrial practice 

 

Әлемнің экономикалық әлеуметтік және саяси геграфиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира 

Economic, social and political geography of the world 

Курс мақсаты -  пән әлемдік шаруашылық салаларының дамуы мен 

орналасуының заңдылықтары, аймақтық ұйымдастыру , әлемдік қауымдастықтың 

негізгі даму тенденциялары туралы экономикалық-географиялық білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курс мазмұны. Әлемнің қазіргі заманғы саяси-географиялық көрінісі, 

аймақтар мен жекелеген елдердің табиғи-ресурстық әлеуеті, халық пен еңбек 

ресурстары, әлемдік шаруашылықтың салалық, инфрақұрылымдық, 
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ұйымдастырушылық және кеңістіктік аспектілері қарастырылады.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) әлемнің саяси-географиялық бейнесін, табиғи-ресурстық әлеуетін, өңірлер 

мен әлемнің жекелеген елдерінің халқы мен Еңбек ресурстарын қалыптастыру мен 

дамыту шарттарын айқындау; 

2) табиғи ресурстарды, халықты, еңбек ресурстарын және әлемдік 

шаруашылық салаларын дамыту мен орналастырудың негізгі заңдары мен 

заңдылықтарын түсіну; 

3) картографиялық және статистикалық материалдар негізінде аумақтың 

әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын, географиялық, 

экологиялық және экономикалық мазмұнның байланыстарын түсіндіру; 

4) географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи, әлеуметтік-

экономикалық кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және 

бөлінуін талдау; 

5) әдеби, анықтамалық, картографиялық және статистикалық материалдарды 

пайдалана отырып, әлем елдерінің кешенді экономикалық-географиялық сипаттамасын 

құру; 

6) әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, әлемнің нақты елдерінің және 

экономика салаларының қазіргі заманғы жай-күйін, географиялық ақпаратты талдау 

негізінде даму үрдістерін бағалау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование экономико-

географических знаний о закономерностях  развития и размещения отраслей мирового 

хозяйства,  территориальной организации , основных тенденций развития мирового 

сообщества. 

Содержание курса. Изучается современная политико-географическая картина 

мира, природно-ресурсный потенциал регионов и отдельных стран, население и 

трудовые ресурсы,  отраслевые, инфраструктурные, организационные и 

пространственные аспекты мирового хозяйства. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия формирования и развития политико-географической 

картины мира, природно-ресурсного потенциала, населения и трудовых ресурсов 

регионов и отдельных стран мира; 

2) понимать основные законы и закономерности развития и размещения 

природных ресурсов, населения, трудовых ресурсов и отраслей мирового хозяйства; 

3) объяснять закономерности развития социально-экономических 

компонентов территорий, связей географического, экологического и экономического 

содержания на основе картографического и статистического материала; 

4) анализировать развитие, структуру и распределение социально-

экономических комплексов и их компонентов  на основе  различных источников 

географической информации; 

5) составлять комплексную экономико-географическую характеристику 

стран мира с использованием литературного, справочного, картографического и 

статистического материала; 

6) оценивать современное состояние социально-экономических систем, 

конкретных стран мира и отраслей экономики, их тенденции развития на основе 

анализа географической информации. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of economic and 

geographical knowledge about the laws of development and placement of sectors of the 

world economy, territorial organization , the main trends in the development of the world 

community. 

Course content. The modern political and geographical picture of the world, natural 

resource potential of regions and individual countries, population and labor resources, 

industry, infrastructure, organizational and spatial aspects of the world economy are studied. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions for the formation and development of the political 
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and geographical picture of the world, natural resource potential, population and labor 

resources of regions and individual countries; 

2) to understand the basic laws and patterns of development and distribution of 

natural resources, population, labor and sectors of the world economy; 

3) to explain the patterns of development of natural and socio-economic 

components of the territories, the links of geographical, environmental and economic content 

on the basis of cartographic and statistical material; 

4) to analyze the development, structure and distribution of natural, socio-

economic complexes and their components on the basis of various sources of geographic 

information; 

5)  to make a comprehensive economic and geographical characteristics of the 

world using literary, reference, cartographic and statistical material;  

6)  to assess the current state of the natural complexes of the globe, socio-economic 

systems, specific countries and sectors of the economy, their development trends based on 

the analysis of  geographic information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Экономикалық, әлеуметтік және саяси  географияға кіріспе. Өндірістің техникалық-

экономикалық негіздері 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию. Технико-

экономические основы производства 

Introduction to the economic, social and political geography. Technical and 

economic basics of production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмыстары. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері 

Дипломные работы. Учебная и производственная практики 

Diploma works. Educational and industrial practice 

 

 

Вэб- картографиялау  

Веб-картографирование  

Web mapping 

Курстың мақсаты – пән Интернет желісінде географиялық ақпараттық 

жүйелермен ұсынылатын карталарды құру және пайдалану процесін зерттеуге, түрлі 

ашық Веб-геоақпараттық жүйелермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын 

меңгеруге бағытталған..  

Пән мазмұны. Пән Веб-геоақпараттық жүйелердің негізгі компоненттерін, 

функциялары мен мүмкіндіктерін, деректердің құрылымы мен модельдерін, кеңістіктік 

деректерді талдауды, визуализация әдістері мен құралдарын, жобалау кезеңдері мен 

ережелерін; географиялық деректерді өңдеу әдістерін; бағдарламалық және техникалық 

құралдардың қазіргі даму деңгейін; әртүрлі географиялық міндеттерді шешу үшін Веб-

ГАЖ мүмкіндіктерін қолдануды қамтиды. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) Веб-ГАЖ мәні мен негізгі ерекшеліктерін, географиялық деректерді өңдеудің 

жаңа әдістерін, бағдарламалық және техникалық құралдардың қазіргі даму деңгейін 

анықтау; 

2) әр түрлі бағдарламалық өнімдердің мазмұнын, артықшылықтары мен 

кемшіліктерін түсіну; 

3) географиялық деректерді өңдеудің, географиялық зерттеулерде Веб-ГАЖ 

қолданудың жаңа әдістерінің мүмкіндіктерін көрсету; 

4) бағдарламалық және техникалық құралдардың мазмұнын, әртүрлі 

географиялық міндеттерді шешу үшін Веб-картографиялауды қолдану мүмкіндіктерін 

ажырату; 

5) түрлі Веб-өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада кеңістіктік 

географиялық объектілерді ұсыну; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып, электрондық карталар мен ГАЖ-жобаларды жасау. 
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Цель курса – дисциплина направлена на изучение процесса создания и 

использования карт, предоставляемых географическими информационными системами в 

сети Интернет, приобретение практических навыков работы с различными открытыми 

Веб-геоинформационными системами.  

Содержание курса. Дисциплина включает изучение основных компонентов, 

функций и возможностей Веб-геоинформационных систем, структуры и моделей данных, 

анализа пространственных данных, методов и средств визуализации, этапов и правил 

проектирования; методов обработки географических данных; современного уровня 

развития программных и технических средств; применения  возможностей Веб-ГИС для 

решения различных географических задач. 

 В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять сущность и основные особенности Веб-ГИС, новые методы 

обработки географических данных, современный уровень развития программных и 

технических средств; 

2) понимать содержание, преимущества и недостатки различных программных 

продуктов; 

3) демонстрировать возможности новых методов обработки географических 

данных, применения Веб-ГИС в географических исследованиях; 

4) отличать содержание программных и технических средств, возможностей 

применения Веб-картографирования для решения различных географических задач; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных Веб-продуктов; 

6) создавать электронные карты  и ГИС-проекты с использованием 

специализированного программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the process of creating 

and using maps provided by geographic information systems on the Internet, the acquisition of 

practical skills to work with various open Web geographic information systems. 

Course content. The discipline includes the study of the major components, features, 

and functionality of the Web GIS structure and data models, spatial data analysis methods and 

visualization tools, phases and design rules; methods of processing of geographical data; the 

modern level of development of software and hardware; use the Web-GIS to resolve various 

geographic tasks. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the essence and main features of Web GIS, new methods of 

processing geographical data, the current level of development of software and hardware; 

2) to understand the content, advantages and disadvantages of various software 

products; 

3) to demonstrate the possibilities of new methods of processing geographical data, 

the use of Web GIS in geographical research; 

4) to distinguish the content of software and hardware, the possibility of using Web 

mapping to solve various geographical problems; 

5) to represent spatial geographic features in a digital environment using the tools of 

various Web products; 

6) to create electronic maps and GIS projects using specialized software and GIS 

technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Картография топография негіздерімен 

Картография с основами топографии 

Cartography and topography principles 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

  Геоинформатика , Ландшафт картасындағы ГАЖ 

  Геоинформатика, ГИС в ландшафтном картографировании 

  Geoinformatics,  GIS in landscape mapping 
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Қазіргі заманғы ГАЖ технологиялары 

Современные ГИС технологии  

Modern GIS technologies 

Курстың мақсаты – пән қазіргі заманғы ГАЖ технологияларды, олардың 

мазмұнын, жұмыс істеу шарттарын және практикада қолдануды зерттеуге бағытталған. 

Курс мазмұны. Қазіргі ГАЖ-технологиялар географиялық есептерді шешуді 

дараландыру үшін бірегей бағдарламалар ретінде оқытылады. Векторлық және растрлық 

модельдер. Деректерді сандық форматқа түрлендіру. Деректер қоры, визуализация және 

географиялық кеңістіктік талдау. Аппараттық құралдар және бағдарламалық қамтамасыз 

ету. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) географиялық зерттеулер жүргізу кезінде ақпараттық технологияларды 

дамыту және енгізу ерекшеліктерін анықтау, геоақпараттық жүйелерді, ГАЖ негізгі 

базалық деректерін құру; 

2) геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру механизмін, географиялық деректерді 

ГАЖ-да ұсыну ерекшелігін түсіндіру; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен арсеналымен жұмыс істеу; 

4) ГАЖ-технологиялардың көмегімен географиялық объектілерді, құбылыстар 

мен процестерді визуализациялау және кеңістіктік көрсету мақсатында талдау;  

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып электрондық карталар жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на изучение  современных ГИС 

технологий, их содержания, условий функционирования и применения в практике. 

Содержание курса. Изучаются современные ГИС-технологии как уникальные 

программы для индивидуализации решения географических задач. Векторная и растровая 

модели. Преобразование данных в цифровой формат. Базы данных, визуализация и 

географический пространственный анализ. Аппаратные средства и программное 

обеспечение.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять особенности развития и внедрения информационных технологий 

при проведении географических исследований, составления геоинформационных систем, 

основных базовых данных ГИС; 

2) разъяснять механизм формирования геоинформационных систем, специфику 

представления в ГИС географических данных; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт; 

4) анализировать географические объекты, явления и процессы с целью их 

визуализации и пространственного представления с помощью ГИС-технологий;  

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the study of modern GIS 

technologies, their content, conditions of operation and application in practice. 
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Course content. Modern GIS technologies as unique programs for individualization of 

solving geographical problems are studied. Vector and raster models. Data conversion to digital 

format. Databases, visualization and geographic spatial analysis. Hardware and software. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the features of development and implementation of information 

technologies in conducting geographical research and planning, geographic information systems 

basic GIS baseline data;   

2) to explain the mechanism of formation of geographic information systems, the 

specifics of representation in GIS geographical data; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps; 

4) to analyze geographic features, phenomena and processes for visualization and 

spatial representation using GIS technologies; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Информационно-коммуникационные технологии,  Геоинформатика 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Геоинформатика 

Information and communication technology, Geoinformatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Кадастрлардың геоинформатикалық технологиялары, Геоақпараттық 

жүйелердегі мәлімет базалары 

Геоинформационные технология кадастров, Базы данных в геоинформационных 

системах 

Geographic information technology,  Inventory databases in geographic information 

systems 

 

 

Географиялық пәндердегі ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в географических дисциплинах  

Information technologies in the geography disciplines 

Курстың мақсаты – пән кеңістіктік-уақытша ақпаратты жинау, сақтау, талдау 

және визуализациялау құралдары ретінде геоақпараттық технологияларды зерттеуге 

бағытталған. 

Курс мазмұны. Курста заманауи ақпараттық технологиялар оқытылады. 

Географиялық пәндерді оқытуда интерактивті технологияларды қолдану мүмкіндіктері 

қарастырылады. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) географиялық зерттеулер жүргізу кезінде ақпараттық технологияларды 

дамыту және енгізу ерекшеліктерін анықтау, геоақпараттық жүйелерді құру; 

2) деректер базасын құру, географиялық ақпаратты өңдеу тәсілдерін таңдау 

кезінде ақпараттық технологиялардың ерекшелігін ажырату; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру, ландшафтық дизайн жобаларын құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен 

арсеналымен жұмыс істеу; 

4) географиялық объектілер, құбылыстар мен процестер туралы ақпаратты 

ақпараттық технологиялардың көмегімен өңдеу үшін таңдауға;; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып, табиғи ортаны өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру 
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үшін ландшафтық дизайн жобалар, сызбалар, макеттері және электрондық карталар 

жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на изучение геоинформационных 

технологий, как средств сбора, хранения, анализа и визуализации пространственно-

временной информации.  

Содержание. В курсе изучаются современные информационные технологии. 

Рассматриваются возможности применения интерактивных технологий в изучении 

географических дисциплин.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять особенности развития и внедрения информационных технологий 

при проведении географических исследований, составление геоинформационных систем; 

2) различать специфику информационных технологий при составлении базы 

данных, выборе способов обработки географической информации; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт, 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) выбирать информацию о географических объектах, явлениях и процессах для 

обработки их с помощью информационных технологий; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты, а также проекты, чертежи, макеты 

ландшафтного  дизайна для преобразования природной среды и формирования 

культурных ландшафтов с использованием специализированного программного 

обеспечения и ГИС-технологий. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the study of geoinformation 

technologies as a means of collection, storage, analysis and visualization of spatial and temporal 

information. 

Content. The course examines modern information technology. Possibilities of 

application of interactive technologies in studying of geographical disciplines are considered. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to define features of development and introduction of information technologies at 

carrying out geographical researches, drawing up of geoinformation systems; 

2) to distinguish the specifics of information technology in the preparation of the 

database, the choice of methods of processing geographical information; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps, landscape design projects; 

4) to select information about geographical objects, phenomena and processes for 

processing them with the help of information technology; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps, as well as projects, drawings, models of landscape design 

for the transformation of the natural environment and the formation of cultural landscapes using 

specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Геоақпараттану 

Геоинформатика 

Geoinformatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Карта мен атластарды жобалау 

Проектирование карт и атласов 



 

50 

 

Designing maps and atlases 

 

 

Ландшафттық дизайн теориясы 

Теория ландшафтного дизайна  

The theory of landscape design 

Курстың мақсаты – ғылым мен өнердің мәдени ландшафтарды, сәулет 

құрылыстары мен коммуникацияларды құрудағы өзара байланысын, табиғи-

антропогендік ландшафтардың ашық кеңістіктерінің архитектурасын, бақ-саябақ 

ландшафтары мен ландшафтық дизайн элементтерін меңгеруге бағытталған. 

Курстың мазмұны. Функционалдық, техникалық-экономикалық және 

эстетикалық талаптарды ескере отырып, табиғи-антропогендік Ландшафттардың ашық 

кеңістіктерінің архитектурасын қарастыру. Ландшафттық дизайнның негізгі терминдері 

мен ұғымдарын; композициялық құрылғының заңдары мен заңдылықтарын; мәдени 

ландшафтқа қойылатын эстетикалық талаптарды, ландшафттарды эстетикалық бағалау 

әдістерін; ландшафттық дизайндағы стильдер мен бағыттарды; ландшафттық дизайнның 

қазіргі заманғы тәсілдерін, жоспарлау элементтері мен сәулеттік формаларын, бақ-саябақ 

ландшафтарын зерттеу. Ландшафтық объектілердің сызбаларын орындау және 

ландшафтық дизайн жобаларын жасау. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) ландшафттық дизайндағы жоспарлау элементтері мен архитектуралық 

формаларды, заманауи тәсілдерді, стильдер мен бағыттарды анықтау;  

2) композициялық құрылғының заңдары мен заңдылықтарын, мәдени 

ландшафтқа қойылатын эстетикалық талаптарды түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

материалды графикалық және сандық ұсыну, ландшафтық объектілердің сызбаларын 

орындау, ландшафтық дизайн жобаларын жасау үшін қазіргі заманғы географиялық 

әдістерді, ақпараттық-коммуникациялық құралдарды, компьютерлік технологияларды 

қолдану; 

4) табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілерді мәдени ландшафттарға 

түрлендіру және ландшафтық дизайнда қолдану мақсатында талдау жасау; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафтарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайнның 

жобаларын, сызбаларын, макеттерін жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на изучение взаимосвязи науки и 

искусства в создании культурных ландшафтов, архитектурных сооружений и 

коммуникаций, архитектуры открытых пространств природно-антропогенных 

ландшафтов, садово-парковых ландшафтов и элементов ландшафтного дизайна. 

Содержание курса. Рассмотрение архитектуры открытых пространств природно-

антропогенных ландшафтов с учетом функциональных, технико-экономических и 

эстетических требований. Изучение  основных терминов и понятий ландшафтного 

дизайна; законов и закономерностей композиционного устройства; эстетических 

требований к культурному ландшафту, методов эстетической оценки ландшафтов; стилей 

и направлений в ландшафтном дизайне;  современных приемов,  планировочных 

элементов и архитектурных форм ландшафтного дизайна, садово-парковых ландшафтов. 

Выполнение чертежей ландшафтных объектов и создание проектов ландшафтного дизайна. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять планировочные элементы и архитектурные формы, современные 

приемы, стили и направления в ландшафтном дизайне; 

2) понимать законы и закономерности композиционного устройства, 

эстетические требования к культурному ландшафту; 

3) применять современные географические методы, информационно-

коммуникационные средства, компьютерные технологии для проведения географических 

исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического и цифрового  
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представления материала, выполнения чертежей ландшафтных объектов, создания 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) анализировать природные и социально-экономические объекты с целью их 

преобразования в культурные ландшафты и применения в ландшафтном дизайне; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов; 

6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the relationship of 

science and art in the creation of cultural landscapes, architectural structures and 

communications, architecture of open spaces of natural and anthropogenic landscapes, 

landscape gardening and landscape design elements. 

Course content. Consideration of the architecture of open spaces of natural and 

anthropogenic landscapes taking into account functional, technical, economic and aesthetic 

requirements. The study of the basic terms and concepts of landscape design; laws and laws of 

composition; aesthetic requirements for cultural landscape, methods of aesthetic assessment of 

landscapes; styles and trends in landscape design; modern techniques, planning elements and 

architectural forms of landscape design, landscape gardening. Execution of drawings of 

landscape objects and creation of landscape design projects. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to define planning elements and architectural forms, modern techniques, styles and 

trends in landscape design; 

2) to understand the laws and regularities of the compositional structure, aesthetic 

requirements for the cultural landscape; 

3) to apply modern geographical methods, information and communication means, 

computer technologies for carrying out geographical researches, search, processing and the 

analysis of data, graphic and digital representation of material, performance of drawings of 

landscape objects, creation of projects of landscape design; 

4) to analyze natural and socio-economic objects in order to transform them into 

cultural landscapes and use in landscape design; 

5) to represent spatial geographic objects in the digital environment using the tools of 

various software products; 

6) to create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Ландшафттану 

Ландшафтоведение 

Landscape sciens 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ландшафтық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и проектирование 

Landscape planning and design 

 

 

Геоақпараттық жүйелердегі мәлімет базалары 

База данных в геоинформационных системах  

Database in Geographic Information Systems 

Курстың мақсаты – пән ГАЖ-технологиялар және ГАЖ құру үшін деректер 

базасы негізінде аумақтарды геоақпараттық қамтамасыз етуді зерттеуге бағытталған. 

Мазмұны. ГАЖ құрудың ақпараттық негізі ретінде деректер базасын зерттеу. 

Кеңістіктік деректер қорының негізгі құрылымы және оларды іріктеу критерийлері, 

деректер қорын басқару жүйелері және жобалау кезеңдері. Деректер қорын ұйымдастыру, 

оларды өңдеу, сақтау және жүйелеу ерекшеліктері. ГАЖ - да деректер модельдерін 

құрудың жалпы принциптері. Деректерді сандық өңдеу, ақпаратты формализациялау, 

географиялық үлгілер, карталар, атластар, графикалық жұмыстар түрінде бейнелеу. 
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Географиялық ақпаратты өңдеу ерекшелігі. Деректер қорын көрсету үшін стандартты 

компьютерлік бағдарламаларды қолдану. Ғылыми-зерттеу және дипломдық жұмыстарды 

орындау кезінде ГАЖ-технологияларды практикада қолдану. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) геокеңістіктік деректерді алу тәсілдерін анықтау және оларды ГАЖ деректер 

базасына қалыптастыру; 

2) еректер қорын ұйымдастыру, оларды өңдеу, сақтау және жүйелеу 

ерекшеліктерін, ГАЖ деректер модельдерін құру принциптерін түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен арсеналымен жұмыс істеу; 

4) сандық өңдеу, формализация, модельдер, карталар, графикалық жұмыстар 

түрінде көрсету үшін қолайлы географиялық ақпаратты бөлу; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде;  

6) шаруашылық міндеттерді шешу үшін геоақпараттық жүйелерде деректер 

базасын пайдалану мүмкіндігін бағалау. 

 

Цель курса  – дисциплина направлена на изучение геоинформационного 

обеспечения территорий на основе ГИС-технологий и  базы данных для создания ГИС. 

Содержание курса. Изучение базы данных как информационная основа создания 

ГИС. Основные структуры баз пространственных данных и критерии их отбора, этапы 

проектирования и системы управления базами данных. Особенности организации баз 

данных, их обработки, хранения и систематизации. Общие принципы построения 

моделей данных в ГИС. Цифровая обработка данных, формализация информации, 

отображение в виде географических моделей, карт, атласов, графических работ. 

Специфика обработки географической информации. Применение стандартных 

компьютерных программ для отображения баз данных. Использование ГИС-технологий 

на практике, при выполнении научно-исследовательских и дипломных работ. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять способы получения геопространственных данных и их 

формирование в базы данных ГИС; 

2) понимать особенности организации баз данных, их обработки, хранения и 

систематизации, принципы построения моделей данных в ГИС; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт; 

4) выделять географическую информацию, подходящую для цифровой 

обработки, формализации, отображения в виде моделей, карт, графических работ; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов;  

6) оценивать возможность использования баз данных в геоинформационных 

системах для решения хозяйственных задач. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the study of geographic 

information support areas based on GIS technology and database to create a GIS. 

Course content. The study of the database as an information basis for the creation of 

GIS. Basic spatial database structures and selection criteria, design stages and database 

management systems. Features of the organization of databases, their processing, storage and 

systematization. General principles of building data models in GIS. Digital data processing, 

formalization of information, display in the form of geographical models, maps, atlases, graphic 

works. Specifics of processing geographic information. The use of standard computer programs 
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to display databases. The use of GIS technology in practice, in the performance of research and 

graduate works. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine how to obtain geospatial data and their formation in GIS databases; 

2) understand the features of the organization of databases, their processing, storage 

and systematization, the principles of building data models in GIS; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps; 

4) to allocate geographic information suitable for digital processing, formalization, 

display in the form of models, maps, graphics; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects;  

6) to evaluate the possibility of using databases in geographic information systems to 

solve economic problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Топография геодезия негіздерімен, Информатика 

Топография с основами геодезии, Информатика  

Topography with bases of geodesy, Информатика 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Карталар және атластар проектілеу 

Проектирование карт и атласов 

Planning of maps and atlases 

 

 

Ландшафт эстетикасы және дизайны 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

Курстың мақсаты – пән ландшафтың эстетикалық ерекшеліктері, оларды 

түрлендіру нұсқалары туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны. Табиғи және мәдени ландшафттардың ерекшеліктері, бақ-

саябақ өнерінің нысандары, ландшафттық,  саулет және сәндік  бағбаншылық өнерінің  

элементтері. Ландшафты эстетикалық қабылдау. Табиғи нысандарды түрлендіру 

мүмкіндіктері, ландшафттық жоспарлауда эстетикалық тәсілдерді қолдану.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) ландшафттану негіздерін, табиғи-аумақтық кешендерді қалыптастыру 

шарттарын, табиғи ортаның өзгеру факторларын белгілеу; 

2) композициялық құрылғының заңдары мен заңдылықтарын, мәдени 

ландшафтқа қойылатын эстетикалық талаптарды түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

материалды графикалық және сандық ұсыну, ландшафтық объектілердің сызбаларын 

орындау, ландшафтық дизайн жобаларын жасау үшін қазіргі заманғы географиялық 

әдістерді, ақпараттық-коммуникациялық құралдарды, компьютерлік технологияларды 

қолдану; 

4) табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілерді мәдени ландшафттарға 

түрлендіру және ландшафтық дизайнда қолдану мақсатында талдау жасау; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді  пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, 

сызбалар, макеттері жасау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование знаний об эстетических 

особенностях ландшафта, вариантах их преобразования. 

Содержание курса. Особенности природных и культурных ландшафтов,  

объекты садово-паркового искусства,  элементы ландшафтного искусства и архитектуры, 
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декоративного садоводства. Эстетическое восприятие ландшафта. Возможности 

преобразования природных объектов, применение эстетических приемов в ландшафтном 

планировании. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 

1) отмечать основы ландшафтоведения, условия формирования природно-

территориальных комплексов, факторы преобразования природной среды; 

2) понимать законы и закономерности композиционного устройства, 

эстетические требования к культурному ландшафту; 

3) применять современные географические методы, информационно-

коммуникационные средства, компьютерные технологии для проведения географических 

исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического и цифрового  

представления материала, выполнения чертежей ландшафтных объектов, создания 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) анализировать природные и социально-экономические объекты с целью их 

преобразования в культурные ландшафты и применения в ландшафтном дизайне; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов; 

6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course-the discipline is aimed at the formation of knowledge about 

the aesthetic features of the landscape, options for their transformation. 

Course content. Peculiarities of natural and cultural landscapes, objects of landscape 

art, elements of landscape art and architecture, decorative gardening. Aesthetic perception of the 

landscape. The possibility of transformation of natural objects, the use of aesthetic techniques in 

landscape planning. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to note the basics of landscape studies, the conditions for the formation of natural-

territorial complexes, the factors of transformation of the natural environment; 

2) to understand the laws and regularities of the compositional structure, aesthetic 

requirements for the cultural landscape; 

3) to apply modern methods, modern information and communication tools, computer 

technologies for geographical research, search, processing and analysis of data, graphic, 

cartographic and digital representation of the material, the creation of landscape design projects; 

4) to analyze natural and socio-economic objects in order to transform them into 

cultural landscapes and use in landscape design; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products; 

6) to create projects, drawings, models of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ландшафттану,  Дендрология және гүл өсіру, Қала құрылысы негіздері 

Ландшафтоведение, Дендрология и цветоводство, Основы градостроительства 

Landscape science, Dendrology and floriculture,    The basics of town planning 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Ландшафттық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и  проектирование  

Landscape design and projection graphics 

 

 

Карта мен атластарды жобалау 

Проектирование карт и атласов 

Designing maps and atlases 

Курстың мақсаты – пән болашақ мамандардың картографиялық дүниетанымын 

қалыптастыруға, картографиялық туындыларды жобалау әдістері, карталар мен 
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атластарды жобалаудың кезеңдері мен ерекшеліктері, олардың арнайы мазмұны туралы 

мәліметтер мен білім алуға бағытталған. 

Курстың мазмұны. Арнайы мазмұндағы карталар мен атластарды, табиғат 

карталарын және әлеуметтік-экономикалық карталарды жобалаудың кезеңдері мен 

ерекшеліктерін зерделеу; бастапқы катографиялық материалдарды жинау, талдау және 

дайындау, аумақты және картографияланатын құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеу, 

карта бағдарламасын дайындау, деректерді өңдеу, картаның математикалық негізін, карта 

мен аңыздар мазмұнын әзірлеу, картаны техникалық құрастыру, картаны ресімдеу, 

редакциялау және түзету; картаны басып шығаруға дайындау, полиграфиялық немесе 

компьютерлік формада көбейту, карталар мен атластарды тираждау. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) карталар мен атластарды құрудың негізгі кезеңдерінің мазмұнын белгілеу; 

2) деректерді дайындау және өңдеу тәсілдерін, картаның математикалық 

негіздерін, карталар мен атластарды ресімдеу және редакциялау; 

3) карталар мен атластарда географиялық ақпаратты ұсыну нұсқаларын таңдау; 

4) аумақтың географиялық жағдайы, оның табиғи ерекшеліктері, оларды 

картада бейнелеу үшін шаруашылық игеру туралы бастапқы картографиялық 

материалдарды талдау; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-

технологияларды пайдалана отырып, электрондық карталар жасау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование картографического 

мировоззрения будущих специалистов, получение сведений и знаний о методах 

проектирования картографических произведений, этапах и особенностях проектирования 

карт и атласов, их специального содержания. 

Содержание курса. Изучение этапов и особенностей проектирования карт и 

атласов специального содержания,  карт  природы и социально-экономических карт; 

сбор, анализ  и подготовка исходных  катографических материалов, изучение территории 

и особенностей картографируемых явлений, подготовка программы карты, обработка 

данных, разработка математической основы карты, содержания карты и легенды, 

техническое составление карты, оформление, редактирование и корректировка карты; 

подготовка к изданию карты, размножение в полиграфической или компьютерной форме, 

тиражирование карт и атласов. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) отмечать содержание основных этапов создания карт и атласов; 

2) понимать способы подготовки и обработки данных, математической основы 

карты, оформления и редактирования карт и атласов; 

3) выбирать варианты представления географической информации на картах 

и атласах; 

4) анализировать исходные картографические материалы о географическом 

положении территории, ее природных особенностях, хозяйственном освоении для 

изображения их на карте; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

An aim of course - the discipline is aimed at the formation of cartographic worldview 

of future specialists, obtaining information and knowledge about the methods of designing 

cartographic works, stages and features of the design of maps and atlases, their special content. 

Course content. Study of stages and features of design of maps and atlases of special 

content, nature maps and socio-economic maps; collection, analysis and preparation of initial 

catographic materials, study of the territory and features of the mapped phenomena, preparation 
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of the map program, data processing, development of the mathematical basis of the map, map 

content and legends, technical mapping, design, editing and correction of the map; preparation 

for the publication of the map, reproduction in printing or computer form, replication of maps 

and atlases. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to note the content of the main stages of creating maps and atlases; 

2) to understand how to prepare and process data, the mathematical basis of the map, 

design and edit maps and atlases; 

3) to choose options for the presentation of geographical information on maps and 

atlases; 

4) to analyze the initial cartographic materials on the geographical position of the 

territory, its natural features, economic development for their image on the map; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Топография геодезия негіздерімен, картография  

Топография с основами геодезии, картография 

Topography of the basics of geodesy, cartography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Геоақпараттық жүйелердегі мәлімет базалары 

Базы данных в геоинформационных системах 

Database in geographic information systems 

 

 

Ландшафттық дизайндағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в ландшафтном дизайне  

Information technologies in landscape design 

Курстың мақсаты – пән жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

ландшафттарды бағдарламалық және техникалық жобалау негіздерін қалыптастыруға, 

автоматтандырылған жобалау дағдыларын, ландшафты жобалау мен дизайнда 

компьютерлік бағдарламаларды қолдану мүмкіндіктерін игеруге бағытталған. 

Курс мазмұны. Ландшафттық жобалау және дизайнда 3DМах, СоrеlDrаw, 

АutоСаd және басқа компьютерлік бағдарламаларды, ғаламторды қолдану мүмкіндіктері 

зерделенеді. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) графикалық дизайнерлік жұмыстарды орындау және ландшафттарды жобалау 

үшін заманауи бағдарламалық және техникалық құралдарды таңдау; 

2) ландшафттық дизайнда қолдану үшін бейнелерді құру және эстетикалық 

безендіру тәсілдерін түсіну; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

материалды графикалық, картографиялық және сандық ұсыну, ландшафтық дизайн 

жобаларын құру үшін қазіргі заманғы географиялық әдістермен, ақпараттық-

коммуникациялық құралдармен жұмыс істеу; 

4) жобалауда оңтайлы нұсқаны таңдау үшін ландшафт дизайнының маңызды 

стильдерінің көрсетілуін салыстыру; 

5) шығармашылық және практикалық қызметте дизайнерлік тәсілдер мен 

мәнерлілік құралдарын ұсынуға; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафтарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайнның 

жобаларын, сызбаларын, макеттерін жасау. 

 

Цель курса  – дисциплина направлена на формирование основ программного и 

технического проектирования ландшафтов с использованием новых информационных 

технологий, приобретение навыков автоматизированного проектирования, возможностей 

использования компьютерных программ в ландшафтном проектировании и дизайне.  
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Содержание курса. Изучаются возможности использования компьютерных 

программ 3DМах, СоrеlDŕаw, АutоСаd  и других, и Интернета в ландшафтном 

проектировании и дизайне. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) выбирать современные программные и технические средства для  

выполнения графических дизайнерских работ и для проектирования ландшафтов; 

2) понимать способы построения изображений и эстетического оформления для 

применения их в ландшафтном дизайне; 

3) оперировать современными географическими методами, информационно-

коммуникационными средствами для проведения географических исследований, поиска, 

обработки  и анализа данных,  графического, картографического и цифрового  

представления материала, создания проектов ландшафтного дизайна; 

4) сравнивать отображения важнейших стилей ландшафтного дизайна для 

выбора оптимального варианта в проектировании; 

5) представлять дизайнерские приемы и средства выразительности в творческой 

и практической деятельности; 

6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of the basics of 

software and technical landscape design using new information technologies, the acquisition of 

computer-aided design skills, the use of computer programs in landscape design and design. 

Course content. To explore the use of computer programs 3DМах, СоrеlDŕаw, and 

other connected CAD software, and the Internet in landscape planning and design. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to choose modern software and hardware to perform graphic design work and to 

design landscapes; 

2) to understand the ways of building images and aesthetic design for their application 

in landscape design; 

3) to operate with modern geographical methods, information and communication 

tools for conducting geographical research, search, processing and analysis of data, graphic, 

cartographic and digital representation of the material, creating landscape design projects; 

4) to compare the display of the most important styles of landscape design to select 

the best option in the design; 

5) to represent design techniques and means of expression in creative and practical 

activities; 

6) create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of the 

natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:   
Геоақпараттану, Геоинформатика, Geoinformatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Ландшафттық  жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и проектирование 

Landscape Planning and Design 

 

 

Математикалық картография  

Математическая картография  

Mathematical cartography 

Курс мақсаты  – пән картографиялық проекциялар теориясын және олардың 

жіктелуін, карталар мен атластарды құрудағы математикалық және геодезиялық 

негіздерді, жер бетін жобалау тәсілдерін, картаның математикалық негізін таңдауда 

аумақтың тағайындалуы мен сипатының әсерін зерттеуге бағытталған. 

Курс мазмұны. Картографиялық проекциялардың жалпы теориясын, 

карталардың математикалық негіздерін, карталардағы өлшеу әдістері мен құралдарын; 

проекцияларды құру әдістерін, оларда бұрмалауды үлестіру, берілген шарттармен 
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картографиялық тор құру, жер бетін жобалау нұсқаларын, картаның математикалық 

негізін таңдауға аумақтың әсерін зерттеу. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) карталардың математикалық негізінің мазмұнын проекция түрлері бойынша 

ажырату; 

2) картографиялық проекциялардың, оларды құру кезеңдерінің жалпы 

теориясын түсіну; 

3) картографиялық проекцияларды жасау әдістерін қолдану; 

4) жер бетінің проекциялардағы, картографиялық торлардағы бұрмалануының 

таралуын талдау; 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып, электрондық карталар жасау. 

 

Цель курса  – дисциплина направлена на изучение теории картографических 

проекций и их классификацию, математических и геодезических основ в создании карт и 

атласов, способов проектирования земной поверхности, влияния назначения и характера 

территории на выбор математической основы карты. 

Содержание курса. Изучение общей теории картографических проекций, 

математической основы карт, способов и средств измерений на картах; методов создания 

проекций, распределения искажений в них, построения картографических сеток с 

заданными условиями, вариантов проектирования земной поверхности, влияния 

территории на выбор математической основы карты. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) отличать содержание математической основы карт по видам проекций; 

2) понимать общую теорию картографических проекций, этапов их простроения; 

3) применять методы создания картографических проекций; 

4) анализировать распределение искажений земной поверхности в проекциях, 

в картографических сетках; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде 

с помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при 

разработке ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the theory of 

cartographic projections and its classification, mathematical and geodesic bases in the creation 

of maps and atlases, methods of designing the earth's surface, the impact of the purpose and 

nature of the territory to choose the mathematical basis of the map. 

Course content. The study of the general theory of map projections, mathematical 

foundations of maps, methods and means of measurement on maps; methods of projection, the 

distortion distribution in them build grid cells with specified conditions, variants of the design 

the earth's surface, the influence of the territory on the choice of the mathematical basis of the 

map. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to distinguish the content of the mathematical basis of maps by types of 

projections; 

2) to understand the general theory of map projections, stages of their construction; 

3) to apply methods of creation of cartographic projections; 

4) to analyze the distribution of distortions of the earth's surface in projections, in 

cartographic grids; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 



 

59 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Картография топография негіздерімен 

Картография с основами топографии 

Cartography and topography principles 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Карта мен атластарды жобалау 

Проектирование карт и атласов 

Designing maps and atlases 

 

 

Бақ-саябақ өнерінің тарихы 

История садово-паркового искусства 

History of the topiary and park arts 

Курстың мақсаты – пән бау-саябақ өнерінің даму тарихын, бақтардың негізгі 

стильдерін, декорация элементтерін және жобалау ерекшеліктерін, Сәндік бау-бақша 

шаруашылығы саласында практикалық дағдылар мен іскерлікті меңгеруге бағытталған.. 

Курс мазмұны. Бағбандықтың негізгі аспектілері мен факторларын, Ежелгі 

дүние, орта ғасыр және қазіргі заманғы бақ-саябақ өнері идеяларының даму 

эволюциясын, бағбандықтың негізгі стильдерінің мазмұнын, сәндік бағбандықта 

қолданылатын элементтерді, арналуына сәйкес бақтарды жобалау ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) бақ-саябақ өнерінің дамуының ерекше ерекшеліктерін, сәндік бағбандықтың 

негізгі теориялық жағдайларын белгілеу; 

2) ландшафттық дизайнға қатысатын физикалық-географиялық объектілерді, 

процестер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-

қимылының негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) ландшафттық дизайн жобаларын жасау кезінде бақ-саябақ өнерінің тарихы 

туралы білімді қолдану; 

4) бақ-саябақ өнеріндегі табиғи ортаның элементтерін, олардың өмір сүру 

жағдайларын экологиялық-географиялық талдау жасау;   

5) жергілікті жердің географиялық ерекшеліктеріне сәйкес ландшафтық 

дизайндағы стилі мен декор элементтерін таңдауды жүзеге асыру; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді  пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, 

сызбалар, макеттері жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на изучение истории развития садово-

паркового искусства, основных стилей садов, элементов декора и особенностей 

проектирования, приобретение практических навыков и умений в области декоративного 

садоводства. 

Содержание курса. Изучение основных аспектов и факторов садоводства, 

эволюции развития идей садово-паркового искусства Древнего мира, Средневековья и 

современности,  содержания основных стилей садоводства, элементов, применяемых в 

декоративном садоводстве, особенности проектирования садов в соответствии с 

предназначением. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) отмечать специфические особенности развития садово-паркового искусства, 

основные теоретические положения декоративного садоводства; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических 

объектов, процессов и явлений, участвующих в ландшафтном дизайне; 

3) применять знания об истории садово-паркового искусства при составлении 

проектов ландшафтного дизайна; 

4) составлять эколого-географический анализ элементов природной среды в 

садово-парковом искусстве, условий их существования;   
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5) осуществлять выбор стилей и элементов декора в ландшафтном дизайне в 

соответствии с географическими особенностями местности; 

6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the history of the 

development of landscape art, the basic styles of gardens, decorative elements and design 

features, the acquisition of practical skills in the field of decorative gardening. 

Course content. The study of the main aspects and factors of gardening, the evolution 

of the ideas of landscape art of the Ancient world, the middle Ages and the present, the content 

of the main styles of gardening, elements used in decorative gardening, especially the design of 

gardens in accordance with the purpose. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to note the specific features of the development of landscape art, the basic 

theoretical principles of decorative gardening; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical-geographical objects, 

processes and phenomena involved in landscape design; 

3) to apply knowledge about the history of landscape art in the preparation of 

landscape design projects; 

4) to make ecological and geographical analysis of elements of the natural 

environment in landscape art, the conditions of their existence;  

5) to carry out the choice of styles and decorative elements in landscape design in 

accordance with the geographical features of the area; 

6) to create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы жертану,  ландшафттану 

Общее землеведение, ландшафтоведение 

General geography, landscape science 

Постреквизиттер /Постреквизиты /Postrequisites 

Ландшафт эстетикасы және дизайны, ландшафттық жобалау және дизайн 

Эстетика и дизайн ландшафта, ландшафтное  проектирование и дизайн 

Aesthetics and landscape design,   landscape projection and design 

 

 

Сандық картография  

Цифровая картография 

Digital cartography 

Курстың мақсаты – пән картографиялық материалдарды сандық өңдеудің негізгі 

әдістерін және автоматтандырылған түрде карталарды алу бойынша есептерді зерттеуге 

бағытталған. 

Курс мазмұны. Картографиялаудың негізгі әдістері және геоақпараттық 

әдістердің сандық картографиядағы ролі зерделенеді. Карталарды сандық күйге көшіру 

негіздері беріледі. Сандық картографиялық материалдарды қағаз көздерден және бүгінгі 

аспаптарын қолданып алу тәсілдері мен әдістері қарастырылады. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) сандық моделдеу әдістерін анықтау және сандық модельдерді құру; 

2) географиялық материалдың мазмұнын электрондық карталарда сандық 

көрсету үшін ажырату; 

3) географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, 

графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды 

құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен арсеналымен жұмыс істеу; 

4) сандық модельдің көмегімен карталарда бейнелеу үшін картографиялық 

материалды талдау; 
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5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды 

пайдалана отырып, электрондық карталар жасау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение основных методов цифровой 

обработки картографических материалов и задачи по получению карт в 

автоматизированном виде.  

Содержание курса. Изучаются основные  методы картографирования и роль 

геоинформационных методов в цифровой  картографии. Даются основы цифрования 

карт. Рассматриваются способы и методы получения цифровых картографических 

материалов с бумажных носителей и с помощью современных приборов. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять способы цифрового моделирования и построение цифровых 

моделей; 

2) различать содержание географического материала для цифрового 

представления его на электронных картах; 

3) оперировать большим арсеналом географических методов, современных 

информационно-коммуникационных средств, ГИС-технологий для проведения 

географических исследований, поиска, обработки  и анализа данных,  графического, 

картографического и цифрового  представления материала, создания электронных карт; 

4) анализировать картографический материал для изображения их на картах с 

помощью цифровой модели; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

The purpose of the course-the discipline is aimed at studying the basic methods of 

digital processing of cartographic materials and the problem of obtaining maps in automated 

form 

Course content. The basic methods of mapping and the role of geoinformation 

methods in digital cartography are studied. The basics of digitization of maps are given. The 

ways and methods of obtaining digital cartographic materials from paper and with the help of 

modern devices are considered. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the methods of digital modeling and construction of digital models; 

2) to distinguish the content of geographical material for its digital representation on 

electronic maps; 

3) to operate a large arsenal of geographical methods, modern information and 

communication tools, GIS technologies for geographical research, search, processing and 

analysis of data, graphic, cartographic and digital representation of the material, the creation of 

electronic maps; 

4) to analyze cartographic material to image them on maps using a digital model; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6)  to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Геоақпараттану, Геоинформатика, Geoinformatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Картографиядағы компьютерлік технологиялар, карта мен атластарды жобалау  

Компьютерные технологии в картографировании, проектирование карт и 

атласов 

Computer technology for mapping, designing maps and atlases 
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Ландшафттық жоспарлау және жобалау 

Ландшафтное планирование и проектирование 

Landscape planning and design 

Курс мақсаты – пән ландшафтық жоспарлау мен жобалаудың принциптері мен 

процедураларын, объектілердің геоэкологиялық негіздерін, ландшафттардың эстетикалық 

қасиеттерін, қала және ауылдық қоныстардың түрленуін, ландшафтық дизайн 

құралдарын пайдалана отырып мәдени ландшафттарды жоспарлау мен жобалаудың 

алгоритмдерін зерттеуге бағытталған. 

Курс мазмұны. Ландшафтық жоспарлаудың қалыптасу және даму тарихы, 

аумақтық жоспарлау объектілері ретінде геожүйелердің негізгі қасиеттері 

қарастырылады. Табиғатты қорғау объектілерінің геоэкологиялық негіздері, 

ландшафтардың эстетикалық қасиеттері, аумақты жоспарлаудың бас схемасында 

жоспарлаудың жаңа тәсілдері мен алгоритмдері, қалалық және ауылдық қоныстар, 

өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық аудандарын, рекреациялық аймақтарды жоспарлау 

зерттеледі.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) ландшафтты жоспарлау мен жобалаудың жалпы принциптері мен тәсілдерін 

белгілеу; 

2) ландшафты жоспарлау мен жобалаудың теориялық ережелері негізінде 

әртүрлі табиғи аймақтарда ландшафттарды түрлендіру мүмкіндігін түсіндіру; 

3) ландшафтық жоспарлау және жобалау әдістерін, ландшафтық дизайн 

жобаларын құру үшін арнайы бағдарламалар мен компьютерлік технологияларды 

қолдану; 

4) жоспарлардың, жобалау алдындағы және жобалау жұмыстарының құрастыру 

кезеңдерін бөлу; 

5) түрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді  пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, 

сызбалар, макеттері жасау. 

 

Цель курса  – дисциплина направлена на изучение принципов и процедур 

ландшафтного планирования и проектирования,  геоэкологических основ объектов, 

эстетических свойств ландшафтов, преобразования городских и сельских поселений, 

алгоритмов планирования и проектирования культурных ландшафтов с использованием 

инструментов ландшафтного дизайна. 

Содержание курса. Рассматриваются история формирования и развития 

ландшафтного планирования,  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. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) отмечать  общие принципы и приемы ландшафтного планирования и 

проектирования; 

2) объяснять возможности преобразования ландшафтов в разных природных 

зонах на основе теоретических положений ландшафтного планирования и 

проектирования; 

3) применять методы ландшафтного планирования и проектирования, 

специализированные программы  и компьютерные технологии для создания проектов 

ландшафтного дизайна; 

4) выделять этапы конструирования планов, предпроектных и проектных работ; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов; 
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6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at studying the principles and 

procedures of landscape planning and design, geo-ecological foundations of objects, aesthetic 

properties of landscapes, transformation of urban and rural settlements, algorithms of planning 

and design of cultural landscapes using landscape design tools. 

Course content. The history of formation and development of landscape planning, the 

main properties of geosystems as objects of territorial planning are considered. Geoecological 

bases of nature protection objects, esthetic properties of landscapes, new approaches and 

algorithms of planning on the General scheme of planning of the territory; city and rural 

settlements; planning of industrial and agricultural areas, recreational zones are studied. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to note the General principles and techniques of landscape planning and design; 

2) to explain the possibility of transformation of landscapes in different natural areas 

on the basis of the theoretical provisions of landscape planning and design; 

3) to apply methods of landscape planning and design, specialized software and 

computer technology to create projects of landscape design; 

4) to highlight the stages of designing plans, pre-design and design work; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products,; 

6) to create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ландшафттану. Ландшафттық дизайн теориясы 

Ландшафтоведение. Теория ландшафтного дизайна 

Landscape study. The theory of landscape design 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом жұмыстары. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері. 

Дипломные работы. Учебная и производственная практики 

Diploma works. Educational and industrial practice 

 

 

Ландшафттық картографиялаудағы ГАЖ 

ГИС в ландшафтном картографировании  

GIS in landscape mapping 

Курстың мақсаты – пән кеңістіктік-уақыттық ақпаратты жинау, сақтау, талдау 

және визуализациялау құралдары ретінде геоақпараттық технологияларды зерттеуге, 

ландшафттарды картографиялау үшін геоақпараттық жүйелерді пайдалануға, ландшафт 

элементтерін сандық форматта ұсыну ерекшеліктеріне бағытталған. 

Мазмұны. Сандық қолдау, толықтыру, басқару, талдау, Математикалық-

картографиялық модельдеу және географиялық Үйлестірілген деректерді бейнелі көрсету 

үшін жүйелік-бағдарламалық құралдар мен алгоритмдік процедуралардың мазмұнын 

зерделеу; электрондық карталарды, атластарды және басқа да картографиялық 

туындыларды жасау және пайдалану. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) картаға түсіру үшін географиялық деректердің, сандық форматтағы 

бейнелердің ерекшеліктерін анықтау; 

2)  электрондық карталарда географиялық деректерді кеңістікте ұсыну үшін 

жүйелік-бағдарламалық құралдар мен алгоритмдердің мазмұнын түсіну; 

3) ақпараттық технологиялардың көмегімен географиялық және басқа да 

ақпаратты өңдеу әдістемесін қолдану; 

4) геоақпараттық жүйелердің деректер базасын құру үшін географиялық 

ақпаратты ажырату; 
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5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-

технологияларды пайдалана отырып электрондық карталар жасау. 

 

Цели курса – дисциплина направлена на изучение геоинформационных 

технологий, как средств сбора, хранения, анализа и визуализации пространственно-

временной информации, использование геоинформационных систем для 

картографирования ландшафтов, особенностей представления в цифровом формате 

элементов ландшафта. 

Содержание курса.  Изучение содержания системно-программных средств и 

алгоритмических процедур для цифровой поддержки, пополнения, управления, анализа, 

математико-картографического моделирования и образного отражения географически 

координированных данных; создание и использование электронных карт, атласов и 

других картографических произведений. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять особенности географических данных для их картирования, 

изображения в цифровом формате; 

2)  понимать содержание системно-программых средств и алгоритмов для 

пространственного представления географических данных в электронных картах; 

3) применять методики обработки географической и другой информации с 

помощью информационных технологий; 

4) отличать географическую информацию для создания базы данных 

геоинформационных систем; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

Course objectives - the discipline is aimed at the study of geoinformation technologies 

as a means of collection, storage, analysis and visualization of spatial and temporal information, 

the use of geoinformation systems for mapping landscapes, features of representation in digital 

format of landscape elements. 

Course content. Study of the content of system software and algorithmic procedures 

for digital support, replenishment, management, analysis, mathematical and cartographic 

modeling and imaginative reflection of geographically coordinated data; creation and use of 

electronic maps, atlases and other cartographic works. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to identify the features of geographical data for their mapping, images in digital 

format; 

2)  to understand the content of system-software tools and algorithms for spatial 

representation of geographical data in electronic maps; 

3) to apply methods of processing geographical and other information with the help of 

information technology; 

4) to distinguish geographic information to create a database of geographic 

information systems; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Ландшафттану, Картография топография негіздерімен 

Ландшафтоведение, Картография с основами топографии 

Landscape science, Cartography and topography principles 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Карта мен атластарды жобалау  
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Проектирование карт и атласов 

Designing maps and atlases 

 

 

Дендрология және гүл өсіру 

Дендрология и цветоводство  

Dendrology and Floriculture 

Курстың мақсаты – пән дендрология, ғылыми-эксперименталды интродукциялық, 

селекциялық және табиғатты қорғау жұмыстарының маңызды бағыты ретінде гүл 

шаруашылығын дамыту ерекшеліктері туралы түсініктерді, түсініктерді және білімді 

қалыптастыруға бағытталған.. 

Курс мазмұны. Ландшафттық дизайнда қолданылатын өсімдіктердің, ағаштар мен 

бұталардың биологиялық, экологиялық және сәндік ерекшеліктері; өсімдіктер 

таксономиясының негіздері оқытылады. Ландшафтық дизайнда қолданылатын көп 

жылдық, біржылдық және екіжылдық шөпті және гүл өсімдіктері, ағаштар мен 

бұталардың кең таралған тұқымдары қарастырылады.. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) өсімдіктердің өсу жағдайларын, оларды ландшафттық дизайнда қолдану 

үшін олардың сәндік ерекшеліктерін анықтау; 

2) ландшафттық дизайнға қатысатын физикалық-географиялық және 

биологиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам 

мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық заңдары мен 

заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) ландшафттық дизайн жобаларын жасау кезінде дендрология мен түс 

шаруашылығының негізгі ережелерін, экожүйелер механизмдерін білуді қолдану; 

4) ландшафттық дизайнда пайдалану кезінде ағаш, бұта және гүл 

дақылдарының өсуі мен дамуына экологиялық факторлардың әсерін талдау; 

5) Шығыс Қазақстанның сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 

өсімдіктерін зерттеуге және қалпына келтіруге бағытталған реинтродукциялық 

жұмыстарды жоспарлау; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді  пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, 

сызбалар, макеттері жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на формирование  представлений,  

понятий и знаний о дендрологии, специфики развития цветоводства как важного 

направления научно-экспериментальной интродукционной, селекционной и 

природоохранной работы.     

Содержание курса. Изучаются биологические, экологические и декоративные 

особенности  растений, деревьев и кустарников, используемых в ландшафтном дизайне;  

основы таксономии растений. Рассматриваются распространенные породы деревьев и 

кустарников, многолетние, однолетние и двулетние травянистые и цветочные растения, 

используемые в ландшафтном дизайне.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять условия произрастания растений, их декоративные 

особенности для применения их в ландшафтном дизайне; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических и 

биологических объектов,  процессов и явлений, участвующих в ландшафтном дизайне; 

3) применять знания основных положений дендрологии и цветоводства, 

механизмов экосистем при составлении проектов ландшафтного дизайна; 

4) анализировать влияние экологических факторов на рост и развитие 

древесных, кустарниковых и цветочных культур при использовании в ландшафтном 

дизайне; 

5) планировать реинтродукционные работы, направленные на изучение и 

восстановление редких и исчезающих растений Восточного Казахстана; 
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6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of ideas, concepts 

and knowledge about dendrology, the specifics of the development of floriculture as an 

important direction of scientific and experimental introduction, selection and environmental 

work. 

Course content. We study biological, ecological and decorative features of plants, 

trees and shrubs used in landscape design; the basics of plant taxonomy. We consider common 

species of trees and shrubs, perennial, annual and biennial herbaceous and floral plants used in 

landscape design. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the conditions of growth of plants, their decorative features for their 

use in landscape design; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical, geographical and 

biological objects, processes and phenomena involved in landscape design; 

3) to apply knowledge of the basic provisions of dendrology and floriculture, 

ecosystem mechanisms in the preparation of landscape design projects; 

4) to analyze the impact of environmental factors on the growth and development of 

trees, shrubs and flowers when used in landscape design; 

5) to plan reintroduction works aimed at the study and restoration of rare and 

endangered plants of East Kazakhstan; 

6) to create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Ландшафттану  

Ландшафтоведение  

Landscape science 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ландшафт эстетикасы және дизайн,  

Эстетика и дизайн ландшафта,  

Aesthetics and Landscaping 

 

 

Картографиядағы компьютерлік технологиялар 

Компьютерные технологии в картографировании  

Computer technology in mapping 

Курс мақсаты – пән ГАЖ және компьютерлік технологиялар негізінде 

географиялық карталарды бағдарламалық-басқарылатын құруға және пайдалануға, 

картографиялық туындыларды жобалау және құрастыру негіздерін оқып білуге, 

компьютерлік технологияларды қолдана отырып карталар мен атластарды басып 

шығаруға, картографиядағы геоиконика негіздерін оқып білуге бағытталған. 

Мазмұны. Компьютерлік технологиялардың көмегімен картографиялық 

туындыларды жобалау және құрастыру негіздерін оқу. Картографиялық материалдарды 

құру ерекшеліктерін, компьютерлік технологияларды қолдана отырып, карталар мен 

атластарды шығару; картографиядағы геоиконика негіздерін қарастыру. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) географиялық және картографиялық ақпаратты, картографиялауға арналған 

арнайы бағдарламалардың мазмұнын анықтау; 

2) геоақпараттық кеңістікті құру негіздерін, картографиялық материалдарды 

цифрлау ережелерін түсіну; 

3) мәтіндерді, графиктерді, модельдерді, кестелерді, картографиялық 

материалдарды түрлендіру үшін белгілі бір бағдарламалық құралдарды қолдану; 

4) компьютерлік технологиялар арқылы визуализация үшін географиялық 

кеңістіктік ақпаратты талдау; 
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5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада 

кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу 

кезінде; 

6) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-

технологияларды пайдалана отырып электрондық карталар жасау. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на программно-управляемое создание и 

использование географических карт на основе ГИС и компьютерных технологий, 

изучение основ проектирования и составления картографических произведений, издания 

карт и атласов с применением компьютерных технологий, основ геоиконики в 

картографии. 

Содержание курса. Изучение основы проектирования и составления 

картографических произведений с помощью компьютерных технологий. Рассмотрение 

особенностей создания картографического материала, издания карт и атласов с 

применением компьютерных технологий;  основы геоиконики в картографии. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) определять географическую и картографическую информацию, 

содержание специализированных программ для картографирования; 

2) понимать основы построения геоинформационного пространства, правила 

цифрования картографических материалов; 

3) применять определенные программные средства для преобразования 

текстов, графиков, моделей, таблиц, картографического материала;  

4) анализировать географическую пространственную информацию для 

визуализации с помощью компьютерных технологий; 

5) представлять пространственные географические объекты в цифровой среде с 

помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при разработке 

ГИС-проектов; 

6) создавать электронные карты с использованием специализированного 

программного обеспечения и ГИС-технологий. 

 

Course objectives - the course is aimed at program-controlled creation and use of 

maps on the basis of GIS and computer technology, learning the basics of design and 

preparation of cartographic works, editions of maps and atlases with the application of computer 

technology, fundamentals of geomancy in cartography. 

Course content. The study of the basics of design and preparation of cartographic 

works using computer technology. Peculiarities of creation of cartographic material, publication 

of maps and atlases with the use of computer technology; fundamentals of geomancy in 

cartography. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to determine the geographical and cartographic information, the content of 

specialized programs for mapping; 

2) to understand the basics of building geographic information space, the rules of 

digitization of cartographic materials; 

3) to use certain software tools to convert texts, graphs, models, tables, cartographic 

material;  

4) to analyze geographic spatial information for visualization using computer 

technology; 

5) to represent spatial geographic features in the digital environment using tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) to create electronic maps using specialized software and GIS technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 
Геоақпараттану  

Геоинформатика 

Geoinformatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Карталар мен атластарды жобалау 

Проектирование карт и атласов 
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Designing maps and atlas 

 

 

Саябақ шаруашылығы негізіндегі ормантану 

Лесоведение с основами лесопаркового хозяйства 

Forestry with the basics of forest-park management 

Курс мақсаты -  пән орман-саябақ шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу, 

ормандардың маңызы, орман ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы білімді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курс мазмұны. Курста орман және орман-саябақ шаруашылығын жүргізу 

негіздері, ормандардың типологиясы, маңызы, орман аумақтары мен орман саябақтарын 

бағалау, мәдени ландшафтарды дамытуда және ландшафтық дизайн жобаларын 

құрастыруда орман шаруашылығы іс-шараларының географиялық және экологиялық 

негіздемесі оқытылады. 

 Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) орман-саябақ шаруашылығын жүргізудің негізгі ережелерін, табиғи кешеннің 

құрамдас бөліктері ретінде орман ресурстары туралы түсініктерді атап өтуге;; 

2) ландшафттық дизайнға қатысатын физикалық-географиялық және 

биологиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам 

мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық заңдары мен 

заңдылықтарының мазмұнын түсіну; 

3) деректерді жинау және өңдеу, компьютерлік технологиялардың көмегімен 

ақпарат беру әдістерін қолдану; 

4) геожүйелер элементтері арасындағы өзара байланысты талдау, орман-саябақ 

шаруашылығының жұмыс істеу ерекшеліктері; 

5) орман-саябақ шаруашылығын ұйымдастыру үшін бағалау жұмыстарын 

жүргізу; 

6) арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді  пайдалана отырып, табиғи ортаны 

өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, 

сызбалар, макеттері жасау. 

 

Цель курса – дисциплина направлена на формирование знаний в области 

организации и проведения лесопаркового хозяйства, значении лесов, рациональном 

использовании лесных ресурсов. 

Содержание. В курсе изучаются основы ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства, типология, значение лесов, оценка лесных территорий и лесопарков, 

географическое и экологическое обоснование лесохозяйственных мероприятий в 

развитии  культурных ландшафтов и составлении проектов ландшафтного дизайна. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) отмечать основные положения ведения лесопаркового хозяйства, 

представления  о лесных ресурсах как компонентах природного комплекса; 

2) понимать содержание основных географических законов и закономерностей 

взаимодействия общества и природы для анализа и оценки физико-географических и 

биологических объектов,  процессов и явлений, участвующих в ландшафтном дизайне; 

3) применять методы сбора и обработки данных, представления информации с 

помощью компьютерных технологий; 

4) анализировать взаимные связи между элементами геосистем, особенности 

функционирования лесопаркового хозяйства; 

5) проводить оценочные работы для организации лесопаркового хозяйства; 

6) создавать проекты, чертежи, макеты ландшафтного  дизайна для 

преобразования природной среды и формирования культурных ландшафтов с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

 

The purpose of the course - the discipline is aimed at the formation of knowledge in 

the field of organization and conduct of forest management, the value of forests, the rational use 

of forest resources. 
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Content. The course examines the basics of forest and forest Park management, 

typology, importance of forests, assessment of forest areas and forest parks, geographical and 

environmental justification of forestry activities in the development of cultural landscapes and 

landscape design projects. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to note the main provisions of forest Park management, the idea of forest 

resources as components of the natural complex; 

2) to understand the content of the basic geographical laws and laws of interaction 

between society and nature for the analysis and evaluation of physical, geographical and 

biological objects, processes and phenomena involved in landscape design; 

3) to apply methods of data collection and processing, presentation of information 

using computer technology; 

4) to analyze the mutual relations between the elements of geosystems, especially the 

functioning of the forest sector; 

5) to carry out assessment works for the organization of forest Park economy; 

6) to create projects, drawings, layouts of landscape design for the transformation of 

the natural environment and the formation of cultural landscapes using specialized software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
Ландшафттану 

Ландшафтоведение 

Landscape study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ландшафт эстетикасы және дизайны 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Aesthetics and landscape design 

 

 


