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МАЗМҰНЫ 

 

ЖМББС НЕГІЗІНДЕ ГЕОГРАФИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

ОҚЫҒАНДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА 

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

География бойынша PhD докторантураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы ҚР 

Білім және Ғылым Министрлігінің География мамандығы бойынша бакалавриаттың, 

магистратураның, докторантураның дайындау бағдарламасына сай келеді. 

Емтихан бағдарламасы бакалавриат пен магистратураның бағдарламалары бойынша 

оқытылған келесідей бөлімдерден тұрады: экономикалық, әлеуметтік және саяси 

география, физикалық география және геоэкология, геоморфология және картография. 

Емтихан барысында кандидаттар экономикалық, әлеуметтік және саяси география, 

физикалық география және геоэкология, геоморфология және картография бойынша 

барлық негізгі тақырыптардан білімдерінің жақсы деңгейін көрсетулері қажет. Сонымен 

қатар, кандидаттар сандық (саяси-әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық, ландшафттық, 

геоморфологиялық және экологиялық) карталармен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы 

қажет. 

Бағдарламаның мақсаты  болашақ докторанттардың дайындық деңгейін бағалау 

болып табылады. 

Бағдарламаның міндеті болып бакалавриат пен магистратураның  негізгі міндетті 

пәндер бойынша білімдерін кешенді бағалау табылады. Түсу емтиханы бакалвр және 

магистратура бағдарламасы бойынша экономикалық, әлеуметтік және саяси география, 

физикалық география және геоэкология, геоморфология бөлімдерінен тұрады. Емтиханды 

тапсыру – бірлескен жазбаша-ауызша түрде болады. Емтихан тапсырушы емтихан 

билетіндегі сұрақтарды жауап парағына жазады және комиссия мүшелері алдында ауызша 

тапсырады. Апелляциялық өтініш жағдайында жауап парағындағы жазбаша жауаптары 

ескеріледі.   

 

2. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын 

талаптар. География бойынша емтихан ауызша және жазбаша түрде өтеді. PhD 

докторанттары үшін география бойынша емтихан сұрақтары беріледі. Түсуші берілген 

мамандықтар бағыты бойынша мемлекеттік үлгідегі жоғары білім бар (магистр дипломы) 

болуы керек.   

PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейі келесі мамандық бойынша 

магистр дәрежесі болуы керек:  

• 7М01503 – География  

Түсуші келесі құзыреттілікке ие болуы керек:  

- ғылыми міндеттерді орындауға және қоғамда туындаған келелі мәселелерді шешу 

үшін қолда бар және жаңа әлеуметтік білімдерді үйлестіре білу;  

- қолданбалы және кәсіби мәселелерді, басқару қызметінің және ақпараттық ізденіс 

мәселелерін шешу;  

- білім беру бағдарламасының және өзін-өзі оқытудың жеке траекториясын жасауға, 

сонымен қатар өзгелердің кәсіби дамуына үлес қосуға дайын болу.   

 

 

3. Емтихан тақырыптарының тізімі  

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси  географияның өзекті мәселелері» пәні 

Аумақты кеңістіктік ұйымдастыру 

Экономикалық және әлеуметтік географиядағы кеңістіктік талдау. Аумақтық 

әлеуметтік-экономикалық жүйелерді кеңістіктік үлгілеу (И.Тюнен, А.Вебер, А.Леш, 

В.Кристаллердің еңбектері). Аумақты кеңістіктік ұйымдатырудың қазіргі жағдайы мен 

аумақтық дамуды ұйымдастыру түрлері, өндіріс күштерін орналастыру мен халықты 

қоныстандыру. 

Экономикалық-географиялық аудандастыру 



Халықты аумақтық ұйымдастырудың заманауи бағыттары және олардың 

экономикалық-географиялық аудандастыруға әсері. Экономикалық-географиялық 

аудандастырудың негізгі мәселелері. Қазіргі нарықтық қатынастар кезеңіндегі 

экономикалық-географиялық аудандастырудың міндеттері.  

Геоэкономика 

Аумақтың экономикалық әлеуеті, мәселелері мен келешегі. Индустриалды кеңістікті 

ұйымдастыру. Сыртқы экономикалық қатынастардың маңызды үлгілері. Экономикалық 

өсім факторлары. Экономикалық қауіпсіздік. Мемлекеттің инвестициялық саясаты және 

халықаралық экономикалық қатынастар.  

Экономика дамуының технологиялық және инновациялық әлеуеті 

Азық-түлік мәселесін шешу жолдары (интенсивті және экстенсивті). Энергетикалық 

және шикізат мәселелері. 

Табиғатты тиімді пайдалану мәселелері 

Табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі аспектілері: құқықтық, экономикалық, 

әлеуметтік, экологиялық, халықаралық, ақпараттық. Табиғатты қорғау туралы заңнама 

негіздері: қазіргі жағдайы, құрылымы, реттеу әдістері.  

Табиғатты пайдалануды басқарудың экономикалық әдістері  

Табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалау. Табиғат ресурстары 

үшін төлемдер. Табиғат пайдалануды басқарудың нарықтық әдістері.   

Табиғат пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында әкімшілік 

реттеудің негізгі механизмдері 

Қоршаған ортаның сапасын нормалау. Табиғи ресурстар кадастры. Дәстүрлі емес 

энергия көздері.  

Халықтың өмір сапасы 

Әлеуметтік мәселелер және тіршілік ету ортасының мәселелері. Демографиялық 

ерекшеліктері мен инфрақұрылымның дамуы ескерілген  өмір сапасының әлемдік үлгілері 

(өндірістік, көліктік, инженерлік, байланыстық, ақпараттық-байланыстық). Халықтың 

өмір деңгейі мен табыстар серпіні. Кедейлік мәселелері және оларды шешу жолдары.  

Халықтың көші-қоны  

Халықтың көші-қоны: түрлері, себептері, бағыттары. Оралмандар мәселесі.  

Демографиялық саясат. «Демографиялық жарылыс» және «демографиялық 

дағдарыс» елдері. Өмір ұзақтығының қысқаруы және  ұлттың қартаюының мәселелері.  

Халықтың ұдайы өсуі 

Халықтың ұдайы өсуі: типтері, факторлары, мәселелері. Сәби өлімі. Ер адамдардың 

өлімінің жоғары көрсеткіштері және оның себептері. Халықтың туу көрсеткіштерінің 

негізгі факторлары. 

Қазіргі жаһандық геосаяси мәселелер 

Қазіргі жаһандық геосаяси мәселелер: құрылымы, концепциялары, үрдістері, 

үлгілері. Ұлттық мемлекеттер шегіндегі тұрақтылық пен саяси өзгерістерді зерттеу. 

Әлемнің геосаяси үлгілері. Геосаяси және геоэкономикалық үрдістердің өзара байланысы.  

Трансұлттық геосаяси мәселелер 

Қазақстан Республикасының трансшекаралық өзендерін шаруашылықта қолданудың 

геосаяси аспектілері. Әлемнің мұнай ресурстарын барлау, өңдеу және тасымалдаудың 

геосаяси мәселелері 

Аймақтық геосаяси мәселелер 

Саяси оқиғалардың әлемдік шаруашылық географиясына, ғаламдық және аймақтық 

деңгейдегі көші-қон үрдістеріне әсері. Әлемнің  дағдарыс аймақтарының конфликтогенді 

факторларын саяси-географиялық тұрғыдан зерттеу. Әлемнің жоғары дамыған елдерінің 

геосаяси мәселелері. Орталық Азия елдерінің геосаяси мәселелері. 

Аумақтық еңбек бөлінісі ұғымы мен концепциясы 

Аумақтық еңбек бөлінісі (АЕБ) мен оның экономикалық және әлеуметтік 

географиядағы маңызы. Н.Н.Баранскийдің географиялық еңбек бөлінісі туралы. АЕБ-нің 

деңгейі, түрлері мен даму факторлары. ҒТР-ның, ақпараттық технология мен 

постфордизмнің АЕБ-ке әсері. 



Халықаралық еңбек бөлінісі.  

Ғаламдық және аймақтық шаруашылықтың интеграциясы. Трансұлттандыру 

халықаралық еңбек бөлінісінің көрінісі ретінде. Жетекші ТҰК – олардың мамандануы мен 

кеңістіктік әсер ету саласы 

Әлеуметтік-экономикалық картография 

Оның мазмұны, әдістері, жаңа идеялары. Атластағы әлеуметтік-экономикалық 

карталар. Әлеуметтік-экономикалық карталар типтері. Геоақпараттық жүйелер мен 

оларды қоғамдық география зерттеулерінде пайдалану 

Қазіргі аймақтық саясаттың қолданбалы мәселелері  

Аймақтық саясат мәселелерін шешуде экономикалық және әлеуметтік географияның 

орны. Аймақтық саясат және аумақтық тепе-теңдікті реттеу. Қазіргі аймақтық саясаттағы 

қаржылық-бюджеттік және әлеуметтік-экономикалық блоктары 

Инфрақұрылым түрлері және олардың аумақтық үйлесімдігі 

Ауданның экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуында, шаруашылық 

дамуында, жаңа ресурстарды игеруде, халықаралық және ауданаралық байланыстарды 

нығайтуда инфрақұрылымның рөлі 

Экономикалық-географиялық орналасу ұғымы мен тұжырымдамасы 

ЭГО деңгейі мен түрлері. Оларды бағалаудың негізгі әдістері.  Экономикалық, саяси, 

әлеуметтік және мәдени – географиялық жағдайлар ерекшелігін сипаттайтын ұғымдар мен 

тұжырымдамалар. «Орын қызметі» тұжырымдамасы 

Аумақтық-шаруашылық жүйе ұғымы мен тұжырымдамасы 

Аумақтық-шаруашылық жүйелерінің аумақтық-өндірістік кешендер және 

энергоөндірістік циклдер ұғымдары мен концепциясы. Шаруашылықты аумақтық 

ұйымдастыру, шаруашылықтың аумақтық құрылымы мен жүйелері. И.М.Маергойзтың 

шаруашылықтың аумақтық құрылымы концепциясы 

Аумақтық өндірістік кешен концепциясының негізгі жағдайы 

Н.Н.Колосовскийдің аумақтық өндірістік кешен туралы.  Аумақтық өндірістік 

кешеннің негізгі типтері. Аумақтық өндірістік кешеннің КСРО-да қалыптасу дағдылары. 

Геосаясат және саяси география  

Саяси географияның негізгі теориялары. Ф. Ратцель және Р. Челлен саяси география 

мен геосаясаттың негізін қалаушылар ретінде. Геосаясат және саяси география, олардың 

байланысы. Геосаясат пен саяси география идеясының дамуы. 

Әлемнің ғаламдануы мен интеграциялануы 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның интеграциялануы мен 

дифференциациясы. Алдынғы қатарлы елдердің ғаламдану, гуманизация және 

постиндустриалды кезеңнің дамуына  көшуге байланысты болған өзгерістер.  

Агломерациялау үрдістері  

Қазіргі тандағы қала эволюциясы, қалалар құрылымы мен типтері, қалалардың 

жобалануы және де олардың нәтижелері. Қалалық агломерациялар (конурбация), 

мегаполис түсінігі. Субурбандалу. Джентрификация. 

Саяси географияның өзекті мәселелері  

Саяси географияның негізгі теориялары. Ф. Ратцель және Р. Челлен саяси география 

мен геосаясаттың негізін қалағандар ретінде. Геосаясат және саяси география, олардың 

байланысы.  Саяси география және геосаясат идеяларының дамуы.  

ЭӨЦ экономико – географиялық үрдістің түрі ретінде.  

ЭӨЦ – нің негізгі теориялық қатынастары. ЭӨЦ аудандық шаруашылық 

ұйымдастырудың зерттеу әдісі ретінде. Ауданаралық шаруашылық жүйесін құруда ЭӨЦ -

нің маңыздылығы. ҒТР кезеңі мен нарықтық экономика жағдайында ЭӨЦ теориясының 

өзгеруі.  

Қазіргі дүние жүзілік  шаруашылық жүйесінің генезис, эволюция және кезеңділік 

мәселелері.  

Сыртқы экономикалық қатынастардың маңызды жүйелеріне қысқаша шолу. 

Леонтьев парадоксы, «өнімнің өмір сүру циклы» үлгісінің сыртқы саударалық 

интерпретациясы.  



Қолданбалы аймақтардың қолданбалы  мәселелері. 

Мәселелі  аудандардың түсінігі. Олардың типологиясы мен бөліну өлшемдері. 

Депрессивті  және  артта қалған аймақтар  мен ауданаралық саясат. Ауданаралық саясат 

және федерациялану мәселелері: құқықтық, экономикалық және бюджеттік аспектілер. 

Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.  

Оңтүстік Қазақстан: экономико-географиялық сипаттама. Орталық  Қазақстан: 

экономико-географиялық сипаттама. Солтүстік Қазақстан: экономико-географиялық 

сипаттама. Шығыс Қазақстан: экономико-географиялық сипаттама. Батыс Казақстан: 

экономикалық-географиялық сипаттама. 

Қазақстан Республикасының көлік географиясы  

Қазақстан Республикасының көлік географиясы: даму деңгейі, мәселелері мен 

болашағы. Транспорттық тораптар және транспорттық  жүйелер, олардың тобы. Көліктік - 

географиялық қатынас және оларды бағалау әдістері.   

Дүние жүзі мен Қазақстанның қазіргі тандағы өзекті демографиялық 

мәселелері.   

Қалалар дамуы және халық санының өсу мәселелері. Еңбек нарығы және халықтың 

еңбекпен қамту мәселесі. Жұмыссыздық: себептері және азайту жолдары. Еңбек 

миграциясы: мәселелері мен болашағы. Геосаяси және геоэкономикалық үрдістердің 

өрлеуі үстінде Қазақстан Республикасы халқын орналастыру мәселелері. Урбандалу 

мәселелері. 

Қазақстанның көлік – құрылыс кешені: экономикадағы рөлі, даму деңгейі, 

ауданаралық ұйымдастыру, болашағы. 

Қазақстанның отын – өнеркәсіп географиясы  

Қазақстанның мұнай – газ өнеркәсібі және көмір өнеркәсібі. Қазақстан 

Республикасының  отын – өнеркәсіп географиясы: экономикадағы рөлі, даму деңгейі, 

ауданаралық ұйымдастыру, болашағы. 

Аудандастырудың экономико-географиялық тұжырымы. 

Аудандастырудың экономико-географиялық тұжырым түсінігі. Экономикалық – 

географиялық аудандастырудың мазмұны мен негізі. Экономикалық-географиялық аудан 

географиялық ауданның бір түрі ретінде және оның  ерекшелігі. Экономикалық, 

әлеуметтік және әлеуметтік – экономикалық аудандар. Қазақстанның экономикалық-

географиялық аудандастырылуы. 

  

«Географиядағы үлгілеу» пәні 

Географияны үлгілерде парадигманың жіктелуі.  Статикалық және  динамикалық 

үлгілер. Талдау жүйесінің сатистикалық әдістері.  Корреляциялық және  факторлық 

талдау.  Көпдеңгейлі сатылау,  уақытша қатарлардың талдануы. Динамикалық үлгілер, 

даму көріністерін бағалау. Үлгілердің ақпараттық қамтамасыздануы.  

 Үлгілердің ақпараттық қамтамасыздануы.  

Қалалардың географиялық үлгілері   

Қалалардың географиялық үлгілері  және қоныстану пунктердің орналасуы. 

қоныстану пунктерді үлгілеу заңдылықтары.  Жерді пайдаланудың үлгілері.  

Өндірісті орналастыру үлгілері 

Вебер үлгісі, оның  кемшіліктері мен  оң жақтары.  Белгілі бір мекен орындарға 

өндіріс кешендерін жалғау.  Монте-Карло үлгілері. Марков мақсаттары.  Өндіріс 

орындарын орналастыру серпіні мен олардың көшіп-қонуы. Ішкіаудандық өзгерістер мен 

мультипликатор үлгісі.  

Ауыл шаруашылықтық  өндіріс үлгілері.  Жердің өнімділік мүмкіндіктерінің 

үлгілері. Ауыл шаруашылық жүйесінің қоры.  

Аудандастыру үлгілері мен классификация 

Аудандастыру үрдістері. Статикалық  өлшемдер және аймақтарды бөлу. 

Аудандастыру үлгілері.  

 

 



Экожүйелерді үлгілеу  

Географиядағы ағзалармен үйлестік. Өзіндік ерекшеліктері мен ағзалардың 

үйлестілікпен критикасы. Адам экологиясы және әлеуметтанушы–урбанистер. 

Экожүйелер шынайылық үлгісі ретінде.  

Геожүйелерді үлгілеу 

Ғаламшарлық геожүйе.  Геожүйелер негізі (ландшафт). Қарапайым  геожүйелер 

(физикалық-географиялық фациялар). Геожүйелердің серпінін үлгілеу.  

Адамзат географиясында кеңістіктік жүйесінің даму үлгісі  

Теориялар мен теңеулер. Кеңістіктік құрылымдардың даму үлгісі. Үлгілердің 

түрлері. Географиялық зерттеулерде  кеңістіктік жүйелердің даму үлгісі.  

Физикалық географияда обьектілерді үлгілеу  

Физикалық география сабағында обьектілер, мазмұндар көрінісінің дамуы.  

Ландшафтану дамуының кезеңдері. Физикалық географиядағы мектептер және ғылыми 

бағыттар. Физикалық географияда обьектілерді үлгілер. Бір және көпжүйелі үлгілер, 

антропогенді және  мәдени ландшафттар нуклеарлы тұжырымдамалары  және 

геотехникалық жүйелер. 
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5. Білімдерді бағалау шкаласы 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағасы  

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

мазмұны 
Дәстүрлік жүйе бойынша бағасы 

А 4,0 95-100 Үздік  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы  

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық   

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз   
 

 Eмтиханды өткізу барысында білімдерін бағалау келесі критерийлерге сүйенеді: 

Eмтиханды өткізу барысында білімдерді бағалау келесі критерийлерге сүйенеді: 

«Үздік» баға – барлық бағдарламалық материал бойынша терең білім, қарастырылып 

отырылған үрдістер мен құбылыстардың мәні мен өзара байланысын түсіну, пәннің негізгі 

тұжырымдамалары бойынша нақты білім, емтихан билетінің барлық сұрақтары мен 

емтихан комиссиясы мүшелерінің қосымша сұрақтарына логикалық тұрғыда дәйекті, 

мағыналы, толық дұрыс және нақты жауаптар, сұрақтарға берілген жауаптарда барлық 

ұсынылған әдебиетті қажетінше қолдану. 

«Жақсы» бағасы – барлық  бағдарламалық материал бойынша  нақты және толық білім, 

қарастырылып отырылғын үрдістер мен құбылыстардың мәні мен өзара байланысын 

дұрыс түсіну; жекелеген сұрақтар бойынша ескертулерді еркін түзетуде дәйекті, 

мағыналы, дұрыс және нақты жауаптар.  

«Қанағаттанарлық» бағасы – бағдарламаның негізгі сұрақтарын түсіну және нақты білім, 

қойылған сұрақтарға қатесіз жауаптар, емтихан қабылдаушылардың көмекші сұрақтары 

арқылы маңызды емес қателер мен дәлелсіздіктерді жоя білу, сұрақтарға жауап беруде 

ұсынылған әдебиетті жеткіліксіз дәрежеде қолдану.  

«Қанағаттанарлықсыз» бағасы – негізгі сұрақтардың біреуіне болса да дұрыс жауап 

бермеу, жауапта дөрекі қателердің болуы, қарастырылып отырған сұрақтарды түсінбеу, 

қосымша сұрақтарға сенімсіз және дәл емес жауаптар.  

 

 


