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1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес 

жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға 

дайындығына тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының 

бейіні бойынша емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының 

бейіні бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе 

жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне 

жауап береді. Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D084 - «География» білім беру бағдарламалары тобына докторантураға түсушілер 

проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден кем болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 

  



 

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға  

арналған тақырыптар. 

 

«География ғылымының тарихы мен әдістемесі» пәні 

 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси география. Өзгеретін географиялық 

парадигмалар және олардың экономикалық және әлеуметтік географиядағы көрінісі. 

Географиялық ғылыми мектептер. Экономикалық-географиялық ғылымдағы салалық және 

аймақтық тәсілдер. Француз адам географиясы мектебі. «Радикалды география», «мінез-

құлық географиясы». «Гуманистік географияның» негізгі бағыттары. Экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиядағы дифференциация. Жетекші елдердің дамудың 

постиндустриалды кезеңіне өтуімен байланысты өзгерістердің жіктелуі. Қазіргі 

географиялық ғылымның салалары: геоэкономика, геодемография, гео-урбанистика, 

неогеография және геосаясат. 

 

«Табиғи-экономикалық жүйелердің жағдайын болжау» пәні 

 

Экономиканың негізгі салаларының географиясы. Географиялық аймақтандыру. 

Ғылыми-техникалық революцияның әсерінен экономиканы аумақтық ұйымдастырудағы 

ауысулар. Табиғи ресурстар әлеуетінің тұжырымдамасы және оның табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану және қоршаған ортаны қорғауға экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және 

мәдени бағасы. Табиғаттағы антропогендік және техногендік өзгерістердің әлеуметтік-

экономикалық процестерге әсері. Экономикалық-географиялық аудандастыру туралы түсінік. 

Аймақтық жоспарлау мен аумақтық жобалауды әзірлеу және жүзеге асыру үшін қолданбалы 

экономикалық-географиялық зерттеулер теориясы. Әлемдік экономикалық қатынастардың 

түрлері. Ауыл шаруашылығының түрлері және агроөнеркәсіптік кешеннің территориялық 

жүйелері. Ауылшаруашылық аудандастыру. Өнеркәсіптің аумақтық жүйелерінің жіктелуі. Әр 

түрлі типтегі өнеркәсіптік кәсіпорындарды экономикалық-географиялық зерттеудің 

әдістемелік схемалары. Өнеркәсіптік, көлік және басқа аумақтық жүйелер. 

 

«Қазақстан Республикасы халқының және еңбек ресурстарының географиясы» 

пәні 

 

Қазақстан Республикасындағы қазіргі демографиялық процестер. Демографиялық 

жағдай. Қазақстандағы халықтың көші-қоны. Қазақстан Республикасындағы экологиялық 

және демографиялық мәселелерді саралау. Қазақстан Республикасының аумағында халықтың 

таралуы және халықтың дәрежесі. Халық құрылымының көрсеткіштерін есептеу. 

Популяцияны жынысы мен жасына қарай жіктеу. Халық саны көрсеткіштерін есептеу. 

Урбанизация деңгейі және қалалық елді мекендер желісінің дамуы. Ауылдық елді мекендердің 

географиясы. 

 

«Географиялық ғылыми зерттеулердің геоақпараттық технологиялары» пәні 

 

Геоақпараттық жүйелерді экономикалық, әлеуметтік және саяси географияда қолдану. 

Экономика, география, демография, картография және геоинформатика қиылысында типтік 

экономикалық-географиялық мәселелерді шешу. Математикалық әдіс, картографиялық әдіс, 

визуалды әдіс пен географиялық зерттеулердегі анкеталық зерттеу әдісінің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. «Картографиялық модельдеу». Қашықтықтан зондтау және геожүйені 

модельдеудегі ГАЖ технологиялары. Геожүйелерді кеңістіктік модельдеудегі ГАЖ 

технологиялары. Жерді қашықтықтан зондтау құралдары. Кеңістіктік мәліметтер базасы және 

жердің сандық модельдері 



3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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