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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі нормативтік құжаттарға сәйкес 

сілтемелер жасалған: 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 2007 жыл, 27 шілде. № 

319-III (2014 жылдын 18 ақпандағы өзгерістер мен толықтырулар). 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 

қаулысымен бекітілген Орта білім берудің бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 

білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. - Астана, 2010. 

«ҚР Білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2017 жылғы 25 

қазанда № 545 (қосымша 16), 2013 жылғы 3 сәуірде № 115 бұйрығымен 

бекіткен (қосымша 205) негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына 

арналған «География» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы.  
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АНЫҚТАМАЛАР 

Әдістеме – оқу үдерісінде пайдаланатын әдістер жиынтығы және білім 

беру ұстанымдарын зерттеу саласы. 

Бағалау – оқу үдерісі мен нәтижелерін жүйелі түрде және сыни талдау, 

соның негізінде ағымдағы және кейінгі оқу үдерісіне қатысты тұжырым  жасап,  

шешім және немесе ұсыным  шығаруға бағытталған қызмет. 

Блум таксономиясы - жеке тұлғаға бағытталған шығармашылығын 

дамытушы және білімді толық меңгертудің әдісі болып табылады. 

Географиялық заңдылықтар - географиялық қабық шеңберінде 

тоқтаусыз жүріп жатқан табиғи процестердің жиынтығы.  

Жаңартылған білім мазмұны - мүлде жаңа бағдарлама, оқулықтар, 

стандарттар және кадрлар. 

Жиынтық бағалау – білім алу кезеңдері мен сатылары аяқталғанда 

болатын бағалау, белгілі мерзім  бойынша оқушының дайындық  деңгейінің 

көрсеткішітабылады. Бағалаудың  бірыңғай критерийлерінің негізінде жүзеге 

асады. 

Критериалды бағалау - білім алушылардың білім мазмұны мен 

мақсаттарына сай, оқу-танымдық құзіреттілігін қалыптастыруда нақты 

анықталған, ұжыммен қалыптастырылған, алдын-ала білім алушылардың 

барлығына белгілі білім жетістіктерін бағалауға негізделген үдеріс. 

Құндылықтарға бағдарланған тәсіл - оқу әрекетін белгілі бір 

құндылықтар тұрғысынан ұйымдастыру және жүзеге асыру, нәтижелерге қол 

жеткізу және пайдалану тәсілі. 

Қысқа мерзімді жоспар - мұғалімнің күнделікті оқытатын сабақтарының 

сызбасы (сабақ жоспары). Сабақ жоспарында ненің зерделенетіні, оған қалай 

көмектесуге болатыны, сондай-ақ оқуды қалай саралауға болатыны туралы 

барынша егжей-тегжейлі ақпарат ұсынылады. 

Оқу бағдарламасы - оқу жоспарындағы таңдау пәнінің мазмұнын, 

көлемін және оқыту реттілігін анықтайтын құжат,  негізгі білімнің 

ауқымдылығын, шеберлігін, дағдылығын, құзырлылығын және ұсынылған 

әдебиеттерді көрсетеді. 

Оқыту әдісі – білім алушы мен оқытушының алдына қойған мақсатына 

жету үшін екі жақты іс-әрекеттері. 

Оқытудың белсенді түрлері – оқыту мен шығармашылық үшін 

дидактикалық процесті ұйымдастырудың реттелген, алгоритмделген, 

жоспарланып қойылған формасы мен әдіснамасына танымдық мотивтер мен 

қызығушылықтарды туғызатын ізденушілік, зерттеушілік, нақты проблемалық 

талаптар қоятын дамушы әдістерге аяқ басу болып табылады. 

Оқыту технологиясы - мектепте жалпы білім беру бағдарына, 

оқытудың мақсаты мен мазмұнына негізделген, жақсы нәтижелерге жету 

кепілдігін беретін оқыту жүйесін құрастыру.  

Педагогикалық жүйе – белгілі бір қаблеті бар дара тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әсерді ұйымдастыруға қажет 

құралдар, әдістер мен тәсілдердің өзара байланысқан бірлігі.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD
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Педагогикалық тәжірибе  - педагогикалық мәселені шешудің жаңа, 

анағұрлым тиімді әдістерін іздеу мақсатында оқу және тәрбие жұмысы 

арасында жүргізілетін  ғылыми  тәжірибе, сынақ. 

Педагогикалық технология – білім алушының функционалдық білімін 

дамытудың дидактикалық мақсаттарына жетуге, оның интеллектуалды, мінез-

құлық және кәсіби статусын қалыптастыруға бағытталған әдістер мен 

тәсілдердің біртұтас жүйесі деп тұжырымдалады. 

Сын тұрғысынан  ойлау - қадағалау, тәжірибе, ойлану нәтижесінде 

алынған ақпараттың мағынасын тануда, оны бағалауда және талдауда 

аналитикалық тәсілдің қолданылуын көздейтін ойлау түрі.  

Типтік оқу бағдарламасы - типтік оқу жоспарындағы пәннің мазмұнын, 

көлемін және оқыту реттілігін анықтайтын құжат,  негізгі білімнің 

ауқымдылығын, шеберлігін, дағдылығын, құзырлылығын және қолданылатын 

әдебиетті көрсетеді. 

Тұлғаға бағдарланған тәсіл - оқу үдерісін дараландыру, оқу үдерісінде 

тұлғаны, оның жеке психикалық және физиологиялық ерекшеліктерін, 

қажеттіліктері мен жүріс-тұрыс уәждерін, әлеуетті қабілеттіліктерін ескере 

отырып үйлесімді қалыптастыру және жан-жақты дамыту, оның 

шығармашылық қабілеттерін толық ашу.  

Ұғым - зат және құбылыс арасындағы байланысты, олардың нақты 

қасиеттерін анықтауға бағытталған абстрактілі ойлаудың бір формасы. Ұғым 

көптеген біртекті заттарды олардың мәнді белгілері негізінде саралаудың 

нәтижесі ретінде көрініс береді.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 

Абай атыңдағы 

ҚазҰПУ  

- Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық  

  университеті 

АКТ - ақпараттық коммуникациялық технология  

АЕБ - аумақтық еңбек бөлінісі 

АЭА - арнайы экономикалық аймақ   

ӘОӘ - әмбебап оқу әрекеттері 

б. - бет 

БТ - бақылаушы топ 

БЖБ - бөлімді жиынтық бағалау 

ГЕБ - географиялық еңбек бөлінісі   

ДЭФ - Дүниежүзілік экономикалық форум 

ж. 

ж.б. 

- жыл 

- және де басқалар 

ЖӨӨ - жалпы өңірлік өнім 

ИА - индустриялды аймақ 

қ. - қала (қаласы) 

ҚМЖ - қыска мерзімді жоспар 

ҚР - Қазақстан Республикасы 

ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі 

КСРО 

МЖС 

- Кенестіқ Социалистік Республикалар Одағы 

- Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

т.б. - тағы басқа (басқалар) 

ТЖБ -тоқсанды жиынтық бағалау 

ТОБ - типтік оқу бағдарламасы 

ХГЕБ - халықаралық географиялық еңбек бөлінісі   

ЭТ - эксперименттік топ 

ЭГЖ - экономикалық-географиялық жағдай 

UNESCO -БіріккенҰлттар Ұйымының Білім және Мәдениет жөніндегі  

Ұйымы 

% - пайыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
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КІРІСПЕ 

 

Замануи және бәсекелістікке қабілетті білім беру қазіргі әлемдегі өзекті 

мәселелердің бірі. ХХІ ғасырда ол жаңа әлеуметтік-мәдени өзгерістерді 

қалыптастыруда. Оқыту мен тәрбиелеудің заманауи мәселелері шетелдік және 

отандық әдебиеттерде белсенді талқыланып жетілдіруде. Олардың маңызы мен 

жаһандық деңгейі, ең алдымен адами капиталымен және жас ұрпақтың жоғары 

деңгейге әлеуметтік бағытталуымен байланысты.  

Қазақстан Республикасының негізгі саясаты еліміздің экономикасын 

көтеру және оны жетілдіру үшін білім беру саласына ерекше назар аударып 

көңіл бөлу. Жас ұрпақтың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да үлкен мән берілуде. Н.А. Назарбаев «Балаларымыз қазіргі 

заманға бейімделген болуы аса маңызды» - деп атап көрсеткен болатын [1]. 

Сондай-ақ, адам капиталын қалыптастыруды, атап айтқанда, өздігінен 

және шығармашылық тұрғыда кәсіби міндеттерді шеше алатын, қызметтің 

тұлғалық және қоғамдық мәнін саналы түрде ұғынатын, оның нәтижесіне жауап 

бере алатын құзыретті, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруды қамтамасыз 

ететін білім беру жүйесін жаңарту негізгі бағыт болып анықталған.  

Қазақстандағы әлеуметтік даму мәселелерінің бүгінгі сипаты - білімді 

қажет ететін өндірістерді дамыту, еңбек нарығының жоғары білікті және 

креативті кадрларға қажеттілігі, ақпараттың, білімнің, коммуникацияның және 

жедел сауаттылықтың рөлі мен құндылықтарды арттыру. 

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі қоғам дамуында зияткерлік 

белсенділіктің басымдықтары, білім беру қызметінің жоғары деңгейі, 

ақпараттық жүйенің дамуы және білімнің әлеуметтік әркелкіліктерге тәуелділігі 

маңызды қажеттіліктер болып табылады. Бұл өз кезегінде  жоғары білімді 

адамдарды қажет етеді, адам білім алуды өмірінің маңызды стратегиялық 

бөлігіне айналдырып, өз құқықтарын жүзеге асыра алады және білім алу 

арқылы қоғамдағы орны мен рөлін өзгертеді. 

Мектептегі білім берудің заманауи жүйесі жаһандық және аймақтық 

проблемалар мен дағдарыстарды шешуге ықпал етуі керек. Мұнда әсіресе 

географиялық білімнің маңызы зор, ол өскелең ұрпақты білім мен білікпен 

қаруландырып, болашақ мамандығын дұрыс таңдауға ықпал етеді. 

Бұл міндетті жүзеге асыруда қазіргі заманғы педагогтың кәсіби шеберлігі 

басты орын алады: мұғалім білімнің қайнар көзі ғана емес, оқушылардың 

танымдық әрекетінің ұйымдастырушысы да болып табылады, жаңа 

дидактикалық тәсілдерді дамытушы ретінде оқытып қана қоймай, білім алуға 

үйретеді. 

Қазақстанның қоғамдық өміріндегі өзгерістер, жалпы білім беретін 

мектептегі кешенді қайта құру жағдайында мектеп пәндерінің, оның ішінде 

географияның мақсаттары, мазмұны мен құрылымы өзгерді. Бұл негізгі және 

орта білім беру бағдарламаларының өзгеруіне алып келді, мұның өзі күн 

тәртібіне географиялық білім мен дағдылардың сабақтастығы мәселесін өткір 

қойды. 
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Білім берудің жаңартылған мазмұнына көшу, білімді бағалау және тұлғаға 

бағытталған оқыту нысандарының өзгеруі, оның ішінде оқушылардың білімі 

мен дағдыларының практикалық бағытын көздейтін, географиялық ұғымдар 

мен заңдылықтарды қалыптастыру оқу мақсаттарына қол жеткізудегі білім беру 

процесінің басты шарттарының бірі ретінде қарастырылады. 

Жалпы орта білім беру сапасын арттыру мақсатында білім беру жүйесінің 

даму бағыттарын, даму траекториясын айқындау және соның негізінде 

күтілетін нәтижеге бағытталған құзыреттілік тұрғысынан қол жеткізуге 

бағытталған білім беру жүйесін жетілдірудің қажеттілігі арта түсуде. Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына 

сәйкес, «География», пәні «Жаратылыстану» пәндері білім саласына енгізілген 

мектептің негізгі, орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінде міндетті 

түрде оқытылатын пәндер. «География» пәнінің білім мазмұны оқушылардың 

функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыруға бағытталған.  

Оқу материалының мазмұны айтарлықтай өзгерді, бұл спиральды оқытуға 

көшумен байланысты болды, содан кейін келесі сыныптар мен оқу 

деңгейлеріндегі материалдың мазмұны мен күрделілік деңгейі артты. 

Географиялық материалды зерттеудің бұрын болған сабақтастығы 

бұзылды. Жалпы алғанда, бүкіл оқу циклі барысында географиялық материал 

мазмұнының барлық спектрі игерілгеніне қарамастан, дидактикалық аспект 

мәселелері маңызды проблемаға айналды. 

Оқыту мақсаттарын жүзеге асыру пәндік, жалпы пәндік және метапәндік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған білім беру 

процесінің әдістемелік жақтарын жетілдіруді талап етеді. Демек, орта 

мектептегі білім беру мақсаттарын жүзеге асыру және географиялық мазмұнды 

жетілдіру оқушылардың географиялық мәдениеті мен тілін, географиялық 

ойлау және  әлемнің біртұтас географиялық бейнесін қалауға негіз болатын 

экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыруды 

қамтитын дидактикалық тәсілдерді іздеуді қажет етеді. 

Осылайша, аталған проблемалар мен мақсаттар географиялық білім мен 

дағдыларды қалыптастырудың дидактикалық тәсілдерін іздестіруден тұратын 

диссертациялық зерттеу проблемасының мазмұндық мәнін құрайды және 

ғылыми жұмыстың өзектілігін анықтап береді. 

Зерттеудің мақсаты: Жаңартылған білім мазмұны негізінде мектептегі 

«Қазақстан географиясы» курсын оқытуда, экономикалық-географиялық 

ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыруға қажетті тиімді педагогикалық 

технологиялардың шарттарын әзірлеу. 

Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылды:  

- Мектептегі жаңартылған мазмұндағы «Қазақстан географиясы» 

курсындағы экономикалық - географиялық ұғымдармен заңдылықтардың 

құрылымын талдау; 

- экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтар бойынша 

оқушылардың білімі мен іскерлігінің қалыптасу деңгейін анықтау; 
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- экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін тиімді әдістемелік технологияларды 

негіздеу; 

- экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыру 

әдістерінің тиімділігін эксперименталды түрде тексеру. 

Зерттеудің нысаны: Жалпы білім беретін мектептегі «Қазақстан 

географиясы» курсының экономикалық-географиялық ұғымдары мен 

заңдылықтарын қалыптастыру. 

Зерттеу пәні: Мектептегі «Қазақстан географиясы» курсын оқып-үйрену 

барысында экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды 

қалыптастыру әдістемесі және тиімді педагогикалық технологиялары. 

Зерттеудің ғылыми болжамы: Экономикалық-географиялық ұғымдар 

мен заңдылықтарды қалыптастыру процесі тиімді болады, егер: 

- Білім мен дағдыларды қалыптастыру процесінің дидактикалық шарттары, 

оның үздіксіздігі, оқу нәтижелеріне диагностика жасау және сыныптан 

сыныпқа өткен сайын тапсырмаларды күрделендіру реттілігі дұрыс құрылған 

болса;  

- экономикалық-географиялық ұғымдарды зерттеудің маңыздылығын 

көрсету негізінде білім мен дағдыларды қалыптастыру процессін 

ынталандырылса; 

- пәндік, метапәндік және жеке әмбебап оқу жетістіктерін дамыту үшін 

жағдайлар жасалса; 

- оқушыларда мынадай жеті негізгі бағытты қалыптастыру процесін 

ұйымдастыруда тұтастық пен жүйелілік қамтамасыз етілсе: мазмұны мен 

дидактикасы, оқытудың спиральдығы, сыни ойлау және креативтілік, 

оқушылардың өздігінен білім алуы және өзіндік зерттеу қызметі, құзыреттілік 

тілдерін  дамыту, коллаборация, рефлексия және кері байланыс. 

 

 

Диссертациялық зерттеудің материалдық негізі: Эксперимент жұмысы 

Алматы қаласының №98 орта мектебінде  ұйымдастырылды. Зерттеу 

материалдары ретінде оқу мақсаттарыңа жету үшін қысқа мерзімді жоспарлар 

әзірленді және үш тілдегі (қазақша-орысша-ағылшынша) тілдеріндегі 

экономикалық-географиялық анықтама сөздік жасалды. 

Зерттеу жұмысының дереккөздері: Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» заңы (27.07.2007 ж. ҚР БҒМ №319 бұйрығымен бекітілген), Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы (27.12.2019 ж. ҚР БҒМ №988 бұйрығымен 

бекітілген), Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарты (31.10.2007 ж. ҚР БҒМ №604 

бұйрығымен бекітілген), Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігі білім беру мекемелерінде оқу үрдісі бойынша ұсынған құжаттар 

(жолдаулар, тұжырымдамалар, кешенді бағдарламалар, оқу құралдары мен 

оқулықтар, электронды құралдар, электронды оқулықтар), ғалымдар мен 
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әдіскер педагогтардың оқыту үрдісін ұйымдастыруда жиналған ғылыми және 

педагогикалық тәжірибелері, міндетті білім беру стандарттары, географияны 

оқытудың мәселесіне қатысты іргелі еңбектер, диссертациялар және 

авторефераттар қолданылды.  

Зерттеудің әдіс-тәсілдері: Жұмыстың орындалу барысындағы қолданған 

әдістер диссертацияның әрбір бөлімі мен тарауларында  нақтылы талданып, 

баяндалады. Теориялық әдістердің ішінде қойылған міндеттерді шешу үшін 

зерттеу әдістері қолданылады. 

Эмпирикалық зерттеу әдістерінің ішінде педагогикалық экспериментті 

айғақтап қалыптастыруға мүмкіндік беретін бақылау, тестілеу, сауалнама 

жүргізу, пікір алмасу, білім алушылар жұмысының нәтижелерін талдау, 

географияны оқытуға арналған бағдарламалық оқыту құралдарын пайдалану, 

эксперименттік деректерді статистикалық өңдеу және тағы да басқа әдістер 

қолданылды. 

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері: Таным теориясының 

ережелері, жүйелі көзқарас; мектептегі білім беруді ізгілендіру (гуманизм) және 

экономизациялау идеялары, географиялық ғылымның интеграциялық 

мүмкіндіктері болды. Зерттеудің психологиялық-педагогикалық негіздеріне 

Л.С. Выготский [2], Ю.С. Андрюшова [3], Н.И. Чуприкова [4], И.В. Душина, 

Г.А. Понурова, Е.А. Пятунин, Е.А. Кеден[5,6, 7, 8, 9], И.С. Якиманская[10], 

А.В. Вильвовскаяның [11] құзіреттілік және жеке іс-әрекетке көзқарас 

идеялары контекстіндегі географиялық білім берудің теориясы мен әдістемесі 

еңбектері, Л.Я.Зорина [12], Н.Н. Баранский [13], А.В. Даринский [14], В.П. 

Максаковский [15], И.И. Баринованың [16], экономикалық білім беру және 

экономикалық-географиялық білімді қалыптастыру тұжырымдамасы, 

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жазылған оқулықтардың 

авторларының енбектері К.Д. Каймулдинова [17], Б.Ш. Абдиманапов [18], Р.Ә. 

Қаратабанов, Ж. Р.Байметова [19], К.Д. Каймулдинова, С. Әбілмәжінова [20],  

Е. А. Ахметов, Н. Кәрменова,  Ш.Ш. Карбаева, Б.Қ. Асубаев[21], В.В. Усиков, 

А.В. Егорина, А.А. Усикова, Г.Б. Забенова [22],  Е.А. Ахметов, Т.О. Увалиев 

[23], К.Д. Каймулдинова, С. Әбілмәжінова, А.А. Саипов [24] және басқа да 

жұмыстар пайдаланылды. 

Ізденіс кезеңдері: Диссертациялық зерттеу 2017 жылдан 2020 жылға дейін 

үш кезеңде жүргізілді. 

Бірінші кезең  (2017-2018 жж.) қарастырылып отырған мәселе бойынша 

географиялық білім беруде экономикалық-географиялық ұғымдар мен 

заңдылықтарды қалыптастыру бойынша нормативтік базаға, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жүргізуді 

қамтыды. 

Екінші кезең (2018-2019 жж.) жаңартылған мазмұн аясында жазылған 

география пәні бойынша типтік оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу-

әдістемелік құралдарды талдаудан тұрды. Бұл кезеңде зерттеудің теориялық 

негіздері қалыптастырылды.  
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Үшінші кезең (2019-2020 жж.) оқушылардың экономикалық-географиялық 

ұғымдар мен заңдылықтарды игеру деңгейіне арналып әзірленген бағдарлама 

бойынша қалыптастырушы эксперимент жүргізілді және оның тиімділік 

дәрежесі анықталды. 

Жұмыстың теориялық маңыздылығы: Диссертациялық жұмыстың 

теориялық маңыздылығы жаңартылған мазмұндағы географиялық білім берудің 

құрамдас бөлігі ретінде оқушылардың географиялық мәдениетін және 

географиялық білім беруді модернизациялаудың қазіргі бағыттары аясында 

әлемнің географиялық бейнесін қалыптастыруда, экономикалық-географиялық 

ұғымдар мен заңдылықтардың маңызды сипаттамаларын анықтап, негіздеумен 

айқындалады. 

Жұмыстың практикалық құндылығы: Мектептегі география пәнінің 

жаңартылған мазмұнына сәйкес экономикалық-географиялық ұғымдар мен 

заңдылықтарды қалыптастырудың әдістемелік жүйесі дайындалды. Зерттеу 

жұмысының нәтижелерін жалпы білім беретін мектептерде, орта және жоғары 

кәсіптік білім беру мекемелерінде, сондай-ақ география мұғалімдерін қайта 

даярлау және біліктілігін арттыру жүйесінде қосымша әдістемелік материал 

ретінде қолдануға болады. 

Зерттеу жұмысының жаңалығы: 

- Жаңартылған мазмұндағы мектеп географиясының экономикалық және 

әлеуметтік компонентін біріктіруге мүмкіндік беретін экономикалық-

географиялық ұғымдар мен заңдылықтардың жалпыланған құрылымы 

құрастырылды; 

- оқытудың спиральді технологиясына сәйкес географиялық білім берудің 

мазмұндық және дидактикалық компоненттерінің тиімділігін анықтау үшін 

алдыңғы білім мен іскерлікті диагностикалау қажеттілігі ұсынылды және 

негізделді; 

- жалпы білім беретін мектептегі оқушылардың экономикалық-

географиялық сауаттылығы мен құзыреттілігі деңгейін арттыруға бағытталған 

белсенді педагогикалық технологияларды қолдану және қысқа мерзімді сабақ 

жоспарларының (ҚМЖ) тиімділігі, теориялық тұрғыдан және эксперимент 

жүргізу барысында тексеріліп дұрыс екендігі дәлелденді;  

- оқу процесінде экономикалық-географиялық ұғымдар мен терминдердің 

қазақша-орысша-ағылшынша анықтамалық сөздігі әзірленді және 

пайдаланылды. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

1. Мектеп географиясы курсы арқылы, пәндік және метапәндік 

құзіреттіліктерді қалыптастыруда экономикалық және географиялық ұғымдар 

мен заңдылықтарды зерттеудің және оны қалыптастырудың әлеуеті өте жоғары. 

2. Экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтардан 

құрастырылған құрылымдық жүйе жалпы білім беретін мектеп 

географиясындағы Қазақстан географиясының жаңартылған мазмұнының 

экономикалық және әлеуметтік компонентінің тұтас мазмұндық және 

дидактикалық ерекшелігін көруге мүмкіндік береді.  
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3. Педагогикалық диагностика білім алушылардың бұрын игерілген және 

қалыптасқан пәндік білімдерін, білу мен дағдыларды меңгеру ерекшеліктерін 

анықтауға, оқушының қиыншылыққа ұшырағанда мінез-құлқының сипатын 

және олардың себептерін анықтауға, оқу іс-әрекетін игеру деңгейін анықтауға, 

оқушылардың дамуындағы өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді. 

4. Әдістемелік жүйе компоненттерін (мақсаты, мазмұны, оқыту 

нысандары, оқыту құралдары, оқыту нәтижесі) ескере отырып құрастырылған 

экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастырудың 

әдістемелік моделі және критериалды бағалаудың дұрыс құрылған жүйесі оқу 

мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етеді. 

Ғылыми нәтиже алудағы автордың жеке қосқан үлесі: Зерттеу 

жұмысына дайындалған материалдардың негізінде және автордың ұсынып 

отырған докторлық диссертациясына отандық және шетелдік (Қазақстан 

Республикасы, Молдова Республикасы, Ресей Федерациясы, Башқортостан 

Республикасы) басылымдарда жарыққа шыққан 13 -мақаласы мен ғылыми 

еңбектері арқау болды. Бұл жарияланған ғылыми мақалалардың мәліметтерін 

автор өз бетінше жеке дара іздену арқылы жинақтап, оларды жүйеге келтіріп, 

камералдық өңдеуден өткізіп, өзіндік тұжырымдар жасады. 

Зерттеу жұмысының нәтижелерінің сыннан өтуі: Зерттеу жұмысында 

қамтылған негізгі мәселелер мен зерттеу нәтижелері отандық Нұр-Сұлтан, 

Жетісай, (Қазақстан Республикасы), шетелде Кишинев (Молдова 

Республикасы), Нефтекамск (Башқортостан Республикасы), Петрозаводск 

(Ресей Федерациясы) қалаларында өткен халықаралық және республикалық 

ғылыми-практикалық конференцияларда (2018-2020 жж.) баяндалды. 

Зерттеу жұмысының талқыланылуы мен мақұлдануы: Зерттеу 

жұмысының негізгі ғылыми нәтижелері мен қорытындылары отандық және 

шетелдік басылымдарда, халықаралық ғылыми-теориялық және тәжірибелік 

конференцияларда 12 ғылыми мақала жарияланды. Оның ішінде Scopus 

мәліметтер базасында 1 мақала, халықаралық ғылыми конференциялар 

жинағында 5 мақала, отандық республикалық конференцияда 3 мақала, ҚР 

Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз 

ету комитеті (БҒСҚК) ұсынған тізімге енетін журналдарда 3 мақала 

жарияланды және «Қазақша-орысша-ағылшынша тілдеріндегі экономикалық-

географиялық ұғымдар мен терминдердің анықтама сөздігі» 1 оқу құралы 

әзірленді. 

Диссертациялық жұмыстың құрылымы: Диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, 3 бөлімнен, 21 кесте, 48суреттен тұрады. Жалпы бет саны – 140, 

пайдаланған әдебиеттер тізімі 168 және 5 қосымшадан тұрады. 
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 1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚТАР МЕН 

ҰҒЫМДАРДЫ  ЗЕРТТЕУДІҢ  ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 1.1 Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында географиялық 

материалдарын талдау. 

 Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңының негізгі ережелері 

[25] орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты [26] және" География " оқу пәні 

бойынша жаңартылған мазмұн бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9 

сыныптары [27] білім алушыларға білім беру және тәрбиелеу мәселелеріне, 

сондай-ақ қазіргі заманғы ақпараттық кеңістікте білім алудың мақсаттары мен 

міндеттерін тұжырымдауға жаңа идеяларды іздеуді талап етті. 

Жаңа стандарттар мен оқу бағдарламаларына көшу тәуелсіз мемлекеттің 

Қазақстандық білім беру жүйесін стандарттау әрекеті болатын. Бұл қажеттілік 

екі негізгі себепке байланысты туындады. 

Біріншіден, білім беру кеңістігінің базалық бірлігін сақтау, бұл оқыту 

түріне және ведомстволық ерекшелігіне қарамастан, әртүрлі типтегі 

жалпыбілім беретін оқу орындарында білім берудің бірыңғай деңгейін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Екіншіден, жақын және алыс шет елдерде Қазақстандық білім туралы 

құжаттарды мойындауды қамтамасыз етуге, әлемдік білім беру кеңістігіне 

енуге деген ұмтылысы, басқа мемлекеттерде білім алуға мүмкіндік береді. 

Қоғамдық өмірді ізгілендіру,білім беруді жетілдіру процесіне алып келіп 

мектептегі білім берудің мақсатты көзқарасын өзгертті, ескі ақпараттық білім 

беру тәсілінен бас тарта отырып қазіргі – жүйелі тиімді білім беругебет бұрды. 

Бұрын болған білім беру стандарттары мен типтік оқу бағдарламалары ең 

алдымен, түлектердің пәндік дайындық деңгейін ғана анықтайтындығында 

болды. Олар тек "білу" және "меңгеру" деңгейімен анықталды [28]. 

Географияда жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігіне 

қарайтын болсақ ол: 

- біріншіден, тақырып мазмұнының өзгеруі; 

- екіншіден, бұл осы бөлімдерге сәйкес келетін бағалау мақсаттары. Әр 

мақсат белгілі бір дағдыларды дамытуға бағытталған. Дағдылар Блум 

таксономиясы бойынша жіктеледі;   

- үшіншіден, оқу бағдарламасының спиральдылығы. Осылайша, 

бағдарламаның спиральдылығы оқушыларға бұрын алған білімдерін қолдануға 

мүмкіндік береді, бұл оқу материалын жақсы түсінуге ықпал етеді [29].  

Қазіргі білім беруді стандарттаупроцесінде мектеп біліміне қойылатын 

заманауи талаптар жаңғыртылып біршама түзетулер енгізілді, олар оқушыда 

ғылыми білімді қалыптастыру міндеттерін емес, оның ойлауын дамытуға және 

мектеп түлегі өзінің күнделікті өмірінде қолданатын дағдыларды 

қалыптастыруға негізделді. 

Білім алушылардың нәтижелерін қалыптастыруда текрепродуктивті 

деңгейде ғана емес, шығармашылық деңгейде де нәтижеге жету қазіргі заманғы 
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мектеп білімінің өте маңызды және қажетті құрамдас бөлігі [30,31]. Белгілі бір 

білімнің немесе дағдылардың қарапайым жолмен берілуі оқушының 

мотивациясы мен танымдық қызығушылығын төмендетеді, материалды тез 

ұмытып кетуге әкеледі, сонымен қатар қазіргі жылдам өзгермелі әлемде 

қажеттікреативті және шығармашылық ойлаудың дамуына ықпал етпейді. 

Нәтижелі және шығармашылық деңгейлер мектеп оқушыларында зерттеу 

дағдыларын қалыптастырады, сонымен қатар белгілі бір іс-әрекетке 

қызығушылық және мәселені шешудің ең жақсы әдісін таба білуі сияқты 

қасиеттерді дамытуға көмектеседі. 

Қазіргі білім беру аспектісінде білім алушыларды қазіргі заманның 

сұранысына және адамзат қоғамының өзгермелі ортасына бейімдеу өте 

маңызды болып есептелінеді (сурет1). 

М.С.Добрякова атап өткендей, айналамыздағы әлем өзгеруде. VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) әлемі –жылдам, тұрақсыз, 

белгісіз. Еңбек нарығының технологиялық тренді өзгерді. 2030 жылға қарай 57 

мамандық жойылып, 186 жаңа мамандық пайда болады, 9-дан 50% - ға дейінгі 

жұмыс орындары автоматтандырылуы немесе роботтануы мүмкін [32]. 

 
Сурет 1 - Ақпараттық әлем және заманауи сын-тегеуіріндер 

 

Географияны орта білім деңгейінде оқып-үйренуге 5 және 6-сыныптағы 

"Жаратылыстану" пәні негіз бола алады. Білім берудің осы деңгейінде 

оқытудың мақсаты білім алушыларда жаратылыстану ғылымдары туралы 

білімді, табиғат пен қоғамның өзара байланысы, ұғымдар және заңдылықтар 

туралы түсініктердің тұтастығын қалыптастыру, алынған білімді күнделікті 

• Жылдамдық

• тұрақсыздық

• белгісіздік

• Жаңа білім 
және 

ғылымдар-
дың тоғысуы

• Ақпараттың 
қолжетімді-

лігі мен 
көптігі. 

Виртуалды 
ұтқырлық.

• Экология 
және климат. 
Табиғи қауіп. 
Демография. 
Биологиялық 

қауіп. 
Терроризм. 

Экстремизм.
Қауіп

Ақпа-
рат

VUCA
әлемі

Ғылым
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өмірдегі болып жатқан табиғи құбылыстар мен процестерді түсіндіру, сипаттау, 

болжау үшін қолдана білуді дамыту [33]. 

7-9 сыныптардағы "География" пәнінің мақсаты – әлемнің географиялық 

бейнесін, географиялық ойлауды, географияның әдістері мен тілін білу мен 

қолдануды қамтитын географиялық мәдениеті бар тұлғаны тәрбиелеу [34]. 7-9-

сыныпта оқыту мақсатын іске асыру бірқатар оқу міндеттерін шешу арқылы 

жүзеге асырылады (кесте1). 

 

Кесте 1 - "География" пәнінің оқу міндеттері [34] 

 
№ 7-9 сыныптардағы" География " пәнінің оқу міндеттері 

1 Табиғи және антропогендік объектілерді, құбылыстар мен процестерді, қоршаған 

әлемнің аумақтық айырмашылықтары, олардың объективті сипаты мен адам өмірі 

үшін маңызы туралы түсініктерді қалыптастыра отырып әлемнің географиялық 

бейнесін ашу, 

2 Оқушыларда табиғат пен қоғамның өзара байланысы, осы байланыстардың 

кеңістіктік ерекшеліктері туралы ғылыми көзқарастарын дамыту 

3 Жаратылыстану ғылымдары, табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың, 

қоғамдық өндірістіңәлеуметтік-экономикалық негіздерін ашу 

4 Білім алушылардың географиялық зерттеу әдістері мен дағдыларын меңгеруіне 

ықпал ету 

5 Географиялық ғылымның ұғымдары мен терминдерін түсінуге ықпал жасау 

6 Кеңістік ойлаумен картографиялық дағдыларды қалыптастыру 

7 Географиялық білімді практикада, күнделікті өмірде қолдану дағдыларын дамыту 

 

10-11-сыныптардағы географияпәнінің мақсаты, географиялық кеңістіктің 

барлық деңгейлерінде туындайтын геоэкологиялық, геоэкономикалық, 

әлеуметтік, геосаяси және жаһандық проблемаларды шешуге бағытталған 

географиялық білімді, дағдылар мен іскерліктерді қолдану үшін оқушыларға 

жағдай жасау [35, 36]. 10-11-сыныпта оқыту мақсатын іске асыру бірқатар оқу 

міндеттерін шешу арқылы жүзеге асырылады (кесте 2). 

Бірінші және екінші кестелерде көрсетілген оқу мақсаттарына талдау 

жасайтын болсақ, оқушыларда сабақ барысында сыни және креативті ойлау 

қабілетін дамыту қажет екендігі байқалады. Бұл дағдылар XXI ғасырдың 

құзыреті, оны жұмыс берушілер мен білім беруді зерттеушілер біздің қоғам 

үшін ең маңызды деп танып отыр [37]. 

Егер білімалушыларда осы құзіреттіліктерді дамытуға көмектескіміз келсе, 

оқу барысындаоны пайдалана алатындай етіп,оқу процесін  ұйымдастыруымыз 

керек. Авторлар, жаңа құзіреттіліктер білім беру стандарттары мен 

бағдарламаларына қалай сәйкес келетінін, сабақ үстінде осы дағдыларды 

қалыптастыратын тапсырмалар қандай болуы керек екенін және мұғалім 

оларды қалай бағалай алатындығын анықтау міндеттерін қойды. 
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Кесте 2 - "География" пәнінің міндеттері [35,36] 

 
№ 10-11 сыныптардағы" География " пәнінің оқу міндеттері 

1 Білім алушылардың географиялық және кеңістіктік ойлауын, географиялық 

мәдениеті мен тілін дамыту 

2 Білім алушыларда геоэкологиялық, геосаяси, әлеуметтік, геоэкономикалық 

процестер мен құбылыстарды зерттеудегі  жаһандық, өңірлік және жергілікті 

тәсілдері туралы түсінікті дамыту 

3 Картография, геоэкология, геоэкономика, елтану және адамзаттың жаһандық 

мәселелерін зерделеу бойынша геокеңістіктік деректерді өңдеудің қазіргі заманғы 

әдістерін қолдану үшін білім алушыларға жағдай жасау 

4 Әлемнің қазіргі бейнесін зерттеу кезінде құндылықтар жүйесін қалыптастыру 

5 Геокеңістіктік әдістер және деректермен байланысты қызмет түрлерініне тән 

мамандықтар мен процестерді орындау арқылы білім алушылардың кәсіби 

бағдарлануы. 

 

 Ғылым мен білім берудегі жаңа технологиялар, жаһандану, өңірлік 

интеграция, жаһандық және өңірлік проблемалар қазіргі қоғамдағы болып 

жатқан қажеттіліктер мен сын-тегеуіріндерге беретін жауабы өзгерді.  

Алдыңғы ұрпақтарға жеткілікті болған білім беру нәтижелері қазіргі 

заманда табысты болуға жеткіліксіз. 

Жұмыс берушілер мен білім беру саласын зерттеушілер сыни ойлау, басқа 

адамдармен ынтымақтастық жасау және проблемаларды шешу қабілеті, 

әлеуметтік дағдылар ХХІ ғасыр үшінең маңызды екенін мойындады [38]. 

Қазіргі мектеп, оқушылардың танымдық және әлеуметтік-эмоциональды дамуы 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алады, олардың бір-бірінен бөлінбейтінін 

және бір кеңістікте болуы керек екенін түсінеді. UNESCO қабылдаған негізгі 

халықаралық құжат «тұрақты даму мақсаттарын», сонымен қатар танымдық, 

әлеуметтік-эмоциональды және мінез-құлық нәтижелерін анықтады [39]. 

Қазіргі таңда мектепте қалыптасқан пәндік білім мен дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған дәстүрлі білім беруден, ХХІ ғасырдың қазіргі 

заманғы түйінді құзыреттерін (немесе дағдыларын) дамытуға жағдай жасауға 

бағытталған білім беру бүкіл әлем үшін неғұрлым өзекті бола түсуде. 

Белгілі бір модельдердегі дағдылардың әртүрлі болуына қарамастан, осы 

дағдылардың жиынтығы өте тұрақты болып қалуда. Пәндік дағдылардан 

(немесе сауаттылықтан) басқа Partnership for 21st Century Learning XXI ғасыр 

дағдыларына арналған рамканы ұсынады, онда «инновациялық 

біліктер»ерекшеленеді - сыни ойлау және проблемаларды шешу, креативтілік 

және инновациялылық, коммуникацияға және коллаборацияға қабілеттілік, 

сондай-ақ «өмірлік» немесе «мансаптық» біліктердің  жиынтығы [40]. 

Дүниежүзілік экономикалық форумда «білімге жаңа көзқарас»атты 

баяндамада оқытудың барлық кезеңдерінде қалыптасуға қабілетті білім беру 

нәтижелері үш түрге бөлінген жаңа модель ұсынылды: базалық сауаттылық, 

құзыреттілік және мінездің сапасы [41], (кесте 3). 
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Кесте 3 - ХХІ ғасыр дағдылары (Дүниежүзілік экономикалық форум, 2016 ж.) 

[14] 

Негізгі сауаттылықтың 

түрлері 

Құзіретіліктер Сапалық сипаттамалары 

Тілдік сауаттылық  Сыни ойлау Қызығушылық 

Сандық (математикалық) 

сауаттылық 

Креативтілік  Бастамашылдық 

Жаратылыстанулық және 

ғылыми сауаттылық  

Қарым-

қатынас(коммуникативтілік) 

Табандылық 

 

АКТ-сауаттылық  

Кооперация 

Бейімделушілік 

Қаржылық сауаттылық Көшбасшылық 

Азаматтық және мәдени 

сауаттылық 

Әлеуметтік және мәдени 

хабардарлық 

 
 Бұл модельдің орталық бөлігін мына құзыретіліктер алады: креативтілік, 

сыни ойлау, коммуникативтілік және кооперация (сурет 2). 

 

 

Сурет 2 - Табысты кәсіби қызметтің базалық құзыреттері [38] 

 Бірқатар зерттеулер жүргізілу нәтижесінде төмендегідей мақсаттар 

қойылды: кәсіби қоғамдастықтың қандай құзыреттерге бағытталғанын, белгілі 

бір елдердің ұлттық білім беру күн тәртібіне не кіретінін анықтау. Зерттеулер  

қазіргі заманғы білім беру көшбасшылары – Америка, Еуропа және Азия-

Тынық мұхит аймақтарында орналасқан Финляндия, Канада, Аустралия, 

Гонконг, Оңтүстік Корея, Сингапур, Жапония елдерінде жүргізілді. Білім беру 

жетістіктерінің әлемдік рейтингісінде жылдам көтеріліп келе жатқан елдердің 

бірі – Вьетнам [42].  

Басты 
құзіретіліктер

Сыни 
ойлау

Коммуни-
кативтілік 

Коопера-
ция

Креатив-
тілік
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 Осыған ұқсас, әзірше соңғы және ең ауқымды зерттеулер 152 елде 

жүргізілген болатын.Нәтижесінде білім беруді дамыту бағыты мен оның 

мазмұнын анықтайтын құжаттарда қарым-қатынас, шығармашылық, сыни 

ойлау және проблемаларды шешу сияқты құзыреттер туралы жиі 

айтылатындығын көрсетті [43]. XXI ғасыр дағдыларын оқыту мазмұнына 

интеграциялау мысалдары ретінде, білім беру сапасын халықаралық 

салыстырмалы зерттеулерде жетекші орын алатын елдердің білім беру 

құзыреттіліктерінің модельдерін келтіреміз (3 – 7 сурет). 

 

 

Сурет 3 - Аустралияның құзыреттілік моделі [37] 

Зерттеушілер осы елдердің білім беру саясаты мен білім беру 

стандарттарын анықтайтын құжаттарды зерттеп, білімалушылардың бойында 

қалыптасатын құзыреттіліктерді, құндылықтарды, көзқарастарды және басқа да 

білім беру нәтижелерін анықтады. Олардың ішінде бірінші орынды сыни ойлау 

және шығармашылық, ойлау, өзін-өзі басқару және басқалармен қарым-қатынас 

жасау қабілеті алды. 

 

Сурет 4 - Гонконгтың құзыреттілік моделі [44] 

Пәндік 
салалар

Жаһандық 
күн тәртібі

Басым 
дағдылар

Оқыту

Жалпы дағдылар

Құндылықтар мен 
қарым-қатынастар
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Сурет 5 - Онтарио провинциясындағы құзыреттілік моделі (Канада) [45] 

 Бұл құзыреттербілім алушылардың қабілеттері мен дағдыларына 

негізделген, олар қиял, идеяларды қалыптастыру, дәлелдер құру, ақпараттың 

жетіспеушілігін анықтау және іздеу, өз идеяларын тұжырымдау және 

басқалардың дамуы, өз болжамдары мен пікірлерін бағалау, топтың 

мақсаттарын қабылдау және жалпы нәтижені бағалау. 

 

 
Сурет 6 - Финляндияның құзыреттілік моделі [45] 

Мінезді 
тәрбиелеу

Креативтілік

Коммуникат
ивтілік

Азаматтық 
сауаттылық

Кооперация

Сыни 
тұрғыдан 

ойлау және 
міндеттерді 

шешу

Тұлға ретінде 
және азамат 

ретінде дамыған 
адам Мәдени 

құзыретті-
лік

Өз-өзін 
таныту

Өзіне 
қамқорлық 

жасау

Күнделікті 
өмірді 

басқару

Мансаптық 
даму және 
кәсіпкерлік

Мультиса-
уаттылық

IT-
сауаттылық

Ойлау және 
оқу қабілеті



20 

 

 Ұсынылған суреттер XXI ғасырдың дағдылары, әдетте оқытылатын пәндер 

немесе пәндік салалармен тең құқықтағы білім мазмұнының бөлігі бола 

алатындығын көрсетеді. Олар мектеп түлектеріне беретін сауаттылықтың әр 

түрлі түрлерімен қатар білім берудің міндетті нәтижесі ретінде қарастырылады, 

әйтпесе олар өмірге дайын болмайды. Бұл құзыреттіліктерді дамыту 

барысында, мектепте қаржылық сауаттылықты қалыптастыру, АКТ, 

математика немесе жаратылыстану ғылымдарын игерендігіне жауап беретіндей 

деңгейде болуы керек.   

 

Сурет 7 - Қытайдың құзыреттілік моделі [18]  

Осы маңызды құзіреттіліктерді сәтті дамыту үшін отандық білім беру 

тәжірибесіне көз жүгіртсек, сабақ үстінде педагогикалық әлуетіне аса мән 

берілмейтінін байқап жүрміз.Сабақ – бұл пәннің немесе тақырыптың мазмұнын 

теориялық тұрғыдан жалпылама білуге берілген уақыт және сол арқылы 

тәжірибе жинақтау.Сонымен бірге сабақта оқушының өз бетінше білім алу 

және ашу, білім құру қабілеттері дами алады, ол топта жұмыс істеуге, оның 

мінез-құлқы мен іс-әрекетін басқаруға үйренеді. 

Ұсынылған әдістер мен технологиялар бір-біріне сәйкес келіп, бірін-бірі 

толықтырады. Олардың барлығы оқушылардың танымдық дамуын қолдайды 

және оны нақты мазмұнмен толықтырады. Зерттеу көрсеткендей, олар жалпы 

білім беретін мектептің оқу процесінде сәтті жүзеге асырылуы мүмкін. 

Ұсынылған тәсілдер мен әдістер әлемдік тәжірибеге сүйенеді. Олардың 

көпшілігі көптеген мектептер үшін инновация болып табылуы мүмкін.Сабақты 

ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін игеру, жаңа типтегі тапсырмаларды жобалау 

уақыт пен батылдықты қажет етеді. Алайда, барлық талпыныс оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігімен өтеледі. 

Оқытудың пәндік нәтижелерімен қатар, жаңа оқу бағдарламасына 

метапәндік және жеке тұлғаға бағдарлап оқытуларенгізілді, олар білім 

Әлеуметтік 
деңгейі -

жауапкерші-
лікті қабылдау, 
инновацияшыл 

және 
қарапайым-

дылық

Мәдени негіздері-
гуманитарлық 

контекст, ғылыми 
көзқараспен қарау

Өзін-өзі 
дамыту-үйрену 
және салауатты 

өмір салты
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алушыларда функционалдық сауаттылықты қалыптастырады, бұл өз кезегінде  

қазіргі қоғамда табысты өмір сүрудің кепілі. 

Метапәндік - мектеп оқушыларында зияткерлік қабілеттерін ғана емес, 

сонымен қатар шығармашылық қабілеттерін де дамытуға, сонымен қатар өзін-

өзі тәрбиелеу және өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі 

(кесте 4). Метапәндік нәтижелерге пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу 

әрекеттері кіреді (ӘОӘ). Пәнаралық нәтижелер пәннің білім беру 

бағдарламасын меңгерудің міндетті шарттарының бірі. 

 

Кесте 4 - 9 сынып географиясын зерттеудің оқу әрекеттері мен метапәндік 

нәтижелері [46] 

 
№ Әмбебап оқу әрекеттері Зерттеудің метапәндік нәтижелері 

1 2 3 

 

 

1 

 

 

Реттеуші (оқу-

ұйымдастыру) 

 Мұғалімнің басшылығымен оқу тапсырмасын қою; 

қойылған оқу міндетіне немесе ұсынылған жоспарға сәйкес 

жұмыс істеу; алынған нәтижелерді күтілетін нәтижелермен 

салыстыру; бірлескен қызметке қатысу, сыныптастарының 

жұмысын бағалау; оқу міндеттерін қою; өз қызметін оның 

мақсаттарына, міндеттері мен шарттарына сәйкес жоспарлау 

және түзету; оқу міндеттерінің дәйектілігі мен мазмұнына 

өзгерістер енгізу; оқу міндеттерін орындаудың неғұрлым 

ұтымды дәйектілігін таңдау; оқу міндеттерін орындау; 

қолданыстағы талаптармен салыстырғанда өз жұмысын 

бағалау; өзін-өзі бақылаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеру. 

 

 

 

2 

 

 

Танымдық 

 

а) оқу-логикалық 

    Ұғымдардың басты, маңызды белгілерін айқындау; 

фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды, объектілерді 

салыстыру үшін критерийлерді айқындау; берілген 

критерийлер бойынша объектілерді, фактілерді, 

құбылыстарды, оқиғаларды салыстыру; оларды фактілермен 

растай отырып, пайымдаулар айту; берілген белгілер 

бойынша ақпаратты жіктеу; себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтау; проблемалық міндеттерді шешу; 

сөз сөйлеу кезінде белгілі бір стильді ұстана отырып, объект 

компоненттері арасындағы бағыныстылық пен тәуелділік 

байланыстарын талдау; пікірталас, диалог жүргізе білу; - сөз 

сөйлеу кезінде белгілі бір стильді ұстана отырып, аудитория 

алдында сөз сөйлеу үшін әртүрлі көзқарастар болған кезде 

қолайлы шешім табу; таңдалған белгілерге сәйкес жіктеу; 

объектілерді негізгі және қосалқы белгілер бойынша 

салыстыру; ақпаратты жүйелеу; ақпаратты; мәселені және 

оны шешу тәсілдерін анықтау; проблемалық мәселелерді 

тұжырымдау, проблемалық жағдайларды шешу жолдарын 

іздеу; талдау және жинақтау дағдыларын меңгеру. 
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Кестенің жалғасы 4 

 
1 2 3 

  

ә) оқу-ақпараттық 

Оқу және анықтамалық құралдарда, сөздіктерде 

ақпаратты іздеу және іріктеу; мәтінмен және мәтіннен 

тыс компоненттермен жұмыс: негізгі ойды бөлшектеу, 

ұғымдардың анықтамаларын іздеу, қарапайым және 

күрделі жоспар құру, сұрақтарға жауап іздеу, 

мәтіндерге сұрақтар құру, логикалық тізбектер құру, 

мәтін бойынша кестелер, сызбалар құру; әртүрлі 

типтегі мәтіндерді құру (сипаттау, түсіндіру) және т. б. 

объектінің сапалық және сандық сипаттамасы; 

ақпаратты жіктеу және ұйымдастыру; қажетті ақпарат 

көздерін іздеу және іріктеу;мәтінмен және мәтіннен 

тыс компоненттермен жұмыс: тезистік жоспарды, 

қорытындыларды, конспектілерді, сөйлеу тезистерін 

жасау; ақпаратты бір түрден екінші түрге аудару 

(кестеге, картаға мәтін және т.б.); ақпаратты әртүрлі 

нысандарда (жазбаша және ауызша) және түрлерде 

ұсыну; жеке ақпаратты құру және оны оқу 

міндеттеріне сәйкес ұсыну; оқу тапсырмасына сүйене 

отырып модельдеудің әртүрлі түрлерін пайдалану; 

рецензия, аннотация жасау. 

 

3 

 

Коммуникативтілік 

 

   Сөйлеу кезінде шектеулі стильді ұстана отырып, 

аудитория алдында сөйлеу; пікірталас, диалог жүргізе 

білу; әртүрлі көзқарастар болған кезде қолайлы шешім 

табу. 

 

 Мемлекеттік саясаттың бұл бағыты жүйелі және кезең-кезеңімен 

болғандықтан, жұмыс жалғасуда Білім берудің жаңартылған мазмұнына көшуге 

соңғы он жылда қабылданған бірқатар нормативтік құжаттар негіз болды (сурет 

8). 

 

Сурет 8 - Білім беру мазмұнын жаңартудың нормативтік базасы [48-52] 

 

Қазақстан 
Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-
2020  жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы

Оқушылардың 
функционалдық 

сауаттылығын дамыту 
жөніндегі 2012-2016 

жылдарға арналған ұлттық 
іс-қимыл жоспары 

Орта білім берудің 
мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты

2012 жылғы 29 
желтоқсандағы "Білім 

туралы" ҚР заңына 
өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу 
туралы " Қазақстан 

республикасының заңы 

Қазақстан 
Республикасында білім 
беруді және ғылымды 
дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы   
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Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңартуда алдына 

қойған басты мақсаты: білім беру бағдарламасын жаңарту мән мәтінінде 

мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және критериалды бағалау 

жүйесін енгізу.  

Пәндерді оқытудағы басты маңызды өзгерістерге «өтпелі» 

тақырыптардың, оқыту тәсілдерінің (құндылыққа бағдарланған, іс-әрекеттік, 

тұлғаға бағдарланған және коммуникативтік) болуы, күтілетін нәтиже түріндегі 

оқыту мақсаттары, ұзақ мерзімді жоспарлардағы тақырыпты проблемалық 

түрде қою, оқу бағдарламасындағы тақырыптарды құрудағы спиральді тәсіл, 

тарихи тұжырымдамалар негізінде оқытудың күтілетін нәтижелерін жоспарлау, 

оқытуды саралау, критериалды бағалау жүйесін енгізу(сурет 9). 

Жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы білім беру құндылықтарының 

өзара байланысы мен өзара шарттылығына және пәнді оқыту мақсаттарының 

жүйесімен нәтижелеріне негізделген тәрбие мен оқытудың бірлігі қағидатын 

іске асыруға бағытталған. 

Когнитивті теорияға негізделген спиральдыбілімнің формасы Дж. Брунер 

бүкіл оқу барысында күрделене түсетін материалды қайта қарау дәстүрлі оқыту 

формаларына қарағанда қазіргі оқушының дамуына үлкен артықшылық береді 

деп болжайды [53]. Спиральды оқу бағдарламасының артықшылықтары: 

- оқушылардың көздеген оқу мақсаттарына жету үшін алдыңғы білімдерін 

қолдану; 

- жаңа білімнің бұрын алған біліммен тығыз байланысы; 

- тақырыптың күрделілігін сабақтан сабаққа арттыру (мақсаттан келесі 

мақсатқа дейін). 

 

  

Сурет  9 - Қазақстан Республикасындағы жаңартылған білім беру мазмұнының 

басты идеялары [54] 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік.Сыйластық, 
ашықтық және ынтымақтастық

Критериалды бағалау (қалыптастырушы және жиынтық бағалау)

Күтілетін нәтижелер: оқу мақсаттары

Оқу мақсаттарының спиральдығы. Оқуды саралау   

Құндылыққа бағытталған, жүйелі-белсенділік, жекеге бағдар-
ланған және коммуникативті тәсіл.

Ойлау дағдыларын дамыту. Үш тілділік

Пәнішілік және пәнаралық интеграция. .
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Оқушыларға білім берудің базалық құндылықтарына жан-жақты ауқымды 

дағдылармен бірге жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту да негіз болады. Оларға: 

«қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік», 

«құрмет»,«ынтымақтастық», «еңбек және шығармашылық», «ашықтық», «өмір 

бойы білім алу». 

Сондай-ақ оқу процесінде, оқушыларда шығармашылық және сыни ойлау 

қабілеттерін дамытып, олардың ауқымын бір сабақтан келесі сабаққа біртіндеп 

кеңейте алатындай етіп ұйымдастыру маңызды аспекттің біріне жатады. 

Белгілі бір тарихи тұжырымдамаларға назар аудара отырып, білім беру 

оқушылардың белгілі бір оқу материалы негізінде тарихи ойлау қабілетін 

дамытуға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл зерттеу қызметіне негізделген оқытуды 

қамтиды. 

Саралап оқыту кезінде оқушылардың бейімділіктері, қызығушылықтары 

мен қабілеттері ескеріледі, бірақ бұл ретте жалпы білім беру дайындығының 

жалпы (базалық) деңгейі төмендемейді; оқыту мазмұнын және оқушыларға 

қойылатын талаптарды айтарлықтай әр түрлі етуге мүмкіндік беретін шағын 

оқу топтарының белгілі бір белгілері (қызығушылықтары, бейімділіктері, 

қабілеттері, қол жеткізген нәтижелері) негізінде құру көзделеді [55].  

Сараланған тәсілмен мұғалім оқу процесінің тиімді болуы және оқушылар 

өз мүмкіндіктерін ашуы үшін оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескеруге 

мүмкіндік алады.  

Білім беру мазмұнын жаңарту білім беру бағдарламасын жаңарту 

контексінде мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіруді және 

критериалды бағалау жүйесін енгізуді талап етеді. Критериалды бағалауды 

енгізу экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдері 

сарапшыларының ескертулерінен соң қолға алынды.Оған оқушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың түсінікті және ашық жүйесінің болмауы себеп болды. 

Критериалды бағалау белгілі бағалау критерийлері негізінде білім 

алушыларды оқыту нәтижелері туралы нақты көрініс алуға мүмкіндік береді, 

оны педагог оқу процесін жетілдіру және түзету үшін де пайдалана алады. 

Критериалды бағалау оқу, оқыту және бағалаудың өзара байланысына 

негізделген. Бағалау нәтижелері білім беру процесін тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру үшінде қажетті. 

Критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы және жиынтық бағалауды 

қамтиды. Қалыптастырушы бағалау үнемі жүргізіледі, білім беру процесіне 

қатысушылар арасында кері байланысты қамтамасыз етеді және оқу процесін 

уақтылы түзетуге мүмкіндік береді. 

Жиынтық бағалау белгілі бір оқу кезеңінде (бөлім, тоқсан, жыл) оқу 

ақпаратының блогын зерделеу аяқталғаннан кейін жүргізіледі, оқушыларға кері 

байланысты ұсыну үшін пайдаланылады [56]. 

Осылайша, экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы 

өзгерістер білімалушыларға жағдайды, идеяларды, мәселелерді шешуге 

арналған ақпаратты талдауға және бағалауға, жаңа білім, идеялар, ақпарат алу 
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үшін бар білім мен тәжірибені шығармашылық тұрғыдан пайдалануға 

мүмкіндік беретін дағдыларды қажет етеді. 

Бастамашылық, қызығушылық, өзгеруге дайын болу, әдептілік сияқты 

жеке қасиеттер өзекті болады. «География» пәндері бойынша орта білім беру 

мазмұнын жаңарту оқушының пән ретінде және оның оқуы мен тұлғааралық 

қарым-қатынас тәрбиесіне айтарлықтай үлес қосуға мүмкіндік беретінін атап 

өтуге болады.Оқу бағдарламасы білім беру құндылықтарының өзара байланысы 

мен өзара шарттылығына және мектептен пәндерді оқыту мақсаттарының 

жүйесінің нәтижелеріне негізделген тәрбие мен оқытудың бірлігі қағидатын 

іске асыруға бағытталған.Белгілі бір пән бойынша күнделікті білім беру 

процесінің мазмұны оқу мақсаттарына бағынады және оқушылардың алған 

білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын кәдімгі өмірде және мектепте 

шығармашылық қолдануға дайындығын қалыптастыруға, табысқа жетудегі 

табандылықты дамытуға бағытталған, өмір бойы оқуға ынталандырады [57, 58]. 

Сонымен қатар, оқу іс-әрекеті оқытудың белсенді түрлерін енгізу арқылы 

жүзеге асырылады, оның барысында функционалдық сауаттылықты дамыту, 

білімді өз бетінше іздеу, каллоборацияны дамыту және оқу проблемасын 

шешуге шығармашылық көзқарас болжанады.Білім беру мазмұнын жаңартуға 

көшу білімге деген құзыреттілік тәсіл шеңберіндегі жұмысқа, педагогтарды 

денсаулық сақтау технологияларымен қамтамасыз етуге, білім беру процесін 

дараландырудың өсуі жағдайында жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыруға 

жаңа талаптар қояды.Білім беру құрылымын жаңарту оқытудың репродуктивті 

стилінен оқушылардың танымдық белсенділігі мен ойлау дербестігін 

қамтамасыз ететін білім берудің жаңа дамытушы, сындарлы моделіне көшуден 

тұрады.Жоғарыда айтылғандардан басқа АКТ пайдалану, диалогтық оқыту, 

зерттеу жұмысының әдістерін жандандыру және оқушылардың 

қажеттіліктеріне уақтылы жауап беру міндетті болып есептелінеді [59]. 

Педагог жаңартылған мазмұн аясында қалыптасқан бірқатар 

құзыреттіліктің жоғары деңгейіне ие болуы керек: 

- мамандық құзыреттілігі 

- кәсіби қызметпен жеткілікті жоғары деңгейде айналысу және оның одан 

әрі кәсіби дамуын жобалау мүмкіндігі;  

- әлеуметтік құзіреттілік-бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызметпен 

айналысу, кәсіби қарым-қатынас әдістерімен ынтымақтасу және оны пайдалану 

мүмкіндігі;  

- білім беру құзыреттілігі - кәсіби білімді, іскерлікті және дағдыларды 

игеруге қызығушылық, білім беру іс-әрекетінде мақсат қою, білім беру іс-

әрекетінде субъективтілік пен шығармашылықты дамытуға ынталандыру, 

педагогикалық және әлеуметтік психология негіздерін қолдану қабілеті.Қазіргі 

заманғы мектеп әмбебап білімнің, іскерліктің, дағдылардың жаңа жүйесін, 

сондай-ақ білім алушылардың өзіндік қызметі мен жеке жауапкершілігінің 

тәжірибесін, яғни қазіргі заманғы түйінді құзыреттерді қалыптастыруы тиіс. 

Осылай анықталған білім беру мақсаттары қолданыстағы білім беру 

технологияларына, оқыту мен тәрбиелеу нәтижелерін бағалау критерийлеріне 
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қойылатын талаптардың өзгеруін, білім берудің сапалы жаңа деңгейіне қол 

жеткізуді көздейді. 

Бүгінгі таңда білім берудің жаңа сапасы деп білім алушылардың нарықтық 

экономикалық қоғамға көшу жағдайында табысты болуға мүмкіндік беретін 

білім беру нәтижелеріне қол жеткізуімен түсіндіреледі. 

Білім беру құзыреттілігі-бұл білім алушының өнімді іс-әрекеті үшін қажет 

нақты шындық объектілерінің белгілі бір шеңберіне қатысты семантикалық 

бағдарлардың, білімнің, дағдылардың және тәжірибенің жиынтығы [60]. 

Білім беру құзыреттілігі бірнеше деңгейге бөлінеді: 

- негізгі құзыреттер - білім берудің жалпы (метапәндік) мазмұнына 

жатады; 

- жалпы пәндік құзыреттер 

- оқу пәндері мен білім беру салаларының белгілі бір шеңберіне жатады; 

- пәндік құзыреттер 

- алдыңғы екі құзыреттілікке қарағанда жекеге арналған, оның нақты 

сипаттамасы бар және ол оқу пәндері аясында қалыптасу мүмкін. 

Негізгі құзыреттер - бұл адамның өзіне маңызды мақсаттарға немесе 

нәтижелерге қол жеткізуінің әртүрлі әмбебап тәсілдері мен әдістері. 

Аталған құзіретіліктер адамға өмір бойы өзін-өзі жүзеге асыру, кәсіби 

қызметін жетілдіру, басқалармен қарым-қатынас құру, жұмыс түрін өзгерту 

үшін қажет (сурет 10). 

          

                

Сурет 10-Негізгі білім беру құзыреттері 

 

Қазіргі география, қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының кеңістіктік 

аспектілерін, оның уақыт өте келе өзгеруін зерттей отырып, қоғамның көптеген 

мәселелерін шешудің жолдарын ұсынады. Осыған байланысты мына сұраққа 

Оқу-танымдық құзіреті 

Коммуникативті құзіретілік

Жеке өзін-өзі жетілдіру құзыреті  

Әлеуметтік-еңбек құзіреті 

Мағыналы-құндылық құзіреті

Жалпы мәдениеттілік құзіреті



27 

 

жауап беру өте маңызды: «Қандай мақсатпен оқушыларды географияға үйрету 

қажет»? 

Бұл сұраққа жауап бере отырып, мұғалім географияны оқытудың мақсатын 

қояды, ұғымдарды игеруге және негізгі дағдыларды, дағдылар мен іс-әрекет 

әдістерін қалыптастыруға жағдай жасау және сонымен бірге оны белсенді 

әрекетке дайын адам ретінде тәрбиелеу және алған білім мен дағдыларды 

әртүрлі өмірлік жағдайларда қолдану. 

География ғылыми дүниетанымды қалыптастыруда, жоғары 

адамгершілікке, жастарды өмірге практикалық тұрғыдан дайындау мәселелерін 

шешуде көрнекті орынға ие. Осы мәселелерді шешудің бір әдісі-білім 

алушылардың белсенді өзіндік жұмысын тәжірибеге енгізу, өйткені бұл оқу 

жұмысында ақыл-ой қабілеттері мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

жағдай жасайды. 

Қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өз мүддесі 

үшін де, қоғам мүддесі үшін де өзін-өзі танытуға дайын білімді, шығармашыл, 

құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру және дамыту. 

Берілген мақсатқа сәйкес білім берудің күтілетін нәтижелері білімалушының 

төмендегідей негізгі құзыреттері түрінде айқындалған. 

Құндылыққа бағытталған құзыреттілік–білім алушының әртүрлі өмірлік 

жағдайларда шешім қабылдау қабілеті. Ал ең бастысы - өз Отанымыз – 

Қазақстанның патриоты болу. 

Мәдениеттану құзыреттілігі– жалпыадамзаттық мәдениет пен ұлттық 

ерекшеліктер жетістіктері негізінде таным мен тәжірибе жинақтау, өз 

халқының мәдениеті мен әлемнің мәдени әралуандығын бағалау; рухани 

келісім мен толеранттылық идеяларын ұстану. 

Оқу - танымдық құзыреттілік – білім алушының өзіндік оқу-танымдық 

және зерттеу іс-әрекетін қамтамасыз ететін процесс. 

Коммуникативтік құзыреттілік–ана тілін және басқа тілдерді білуді, 

қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде, ұлтаралық қатынас тілінде, шет тілдерінде 

қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеруді көздейді. 

Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік нақты техникалық нысандар 

мен ақпараттық технологиялардың көмегімен бағдар алу мүмкіндігін қамтиды. 

Әлеуметтік-отбасылық еңбек құзыреті, еңбек, экономикалық және саяси 

қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық қызметтің 

білімі мен тәжірибесіне ие болуды білдіреді.  

Жеке өзін-өзі дамыту құзыреттілігі психологиялық сауаттылықты, ішкі 

экологиялық мәдениетті қалыптастыруды, өз денсаулығына қамқорлық 

жасауды және қауіпсіз өмір сүру негіздерін игеруді қамтиды. 
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1.2 Экономикалық - географиялық білім беру мазмұнындағы 

ұғымдық-терминологиялық жүйе және зандылықтар 

Жалпы білім беретін мектепте экономикалық ұғымдарды қалыптастыру 

мәселелері бірқатар оқулық авторларының, педагогтармен психологтардың бір 

қатар жұмыстарында қарастырылған. 

Мектеп географиясындағы әлеуметтіқ және экономикалық ұғымдармен 

заңдылықтар дәстүрлі және жаңа буыңдағы оқулықтар мен оқу құралдарында 

карастырылған. Олар Р.Ә. Қаратабанов, Ж.Р. Байметова [19, 102-138 б.], С. 

Әбілмәжінова, К.Каймулдинова [20, 151-224 б.],  Е.А. Ахметов, Н. Кәрменова, 

Ш.Ш. Кәрібаева, Б.К. Асубаев[21, 67-118 б.], В.В. Усиков, А.В. Егорина,  А.А. 

Усикова, Г.Б. Забенова [22, 115-231 б.],  Е.А. Ахметов, Т.О, Увалиев, Қ.М. 

Ахметов [23, 96-125 б.], К.Д. Каймулдинова, Б.Ш. Абдиманапов, С.А. 

Абилмажинова,  А.А. Саипов [24, 152-209 б.]. 

Аталған оқулықтарда оқу материалы жүйелі баяндалып, қазіргі кездегі 

Қазақстандағы және әлемдегі оқиғаларды суреттейді. Оқу материалдарын 

іріктеу және баяндау барысында оқушылардың жас ерекшелігі мен дайындық 

деңгейі ескерілген. Ғылымилық және қол жетімділік принциптері сақталған, 

оқуға арналған мәтіндер логика тұрғысынан дәл мазмұндалған. Пәнішілік және 

пәнаралық (тарих, биология, физика, химия) байланыс байқалады. 

Мектеп оқушыларын экономикалық ұғымдарды және заңдылықтарды 

қалыптастыруда мектеп бағдарламасында ерекше рөлді жаңатырылған мазмұны 

бойынша жазылған оқулықтар  орын алады [61-66]. Олар дәстүрлі түрде елдің 

және дүние жүзі экономикасын, оның салалары мен жекелеген аймақтарын, 

республиканы зерттеуге байланысты білімдерді зерттейді, сонымен қатар 

еліміздің және дүние жүзі экономикасын дамытудағы еңбек ресурстарының 

(адами капиталды) рөлі мұнда оқушылар негізгі экономикалық ұғымдармен 

танысады, өндірісті аумақтық тұрғыдан оқиды, экономикалық талдау 

дағдыларын игереді [67].  

Географиядағы экономикалық білімнің басты мақсаты жеке адамның 

белгілі бір аймақтағы халықтың, табиғаттың және экономиканың өзара 

әрекеттесуінен туындайтын процестер мен салдарға экономикалық талдау 

жүргізу қабілетін дамытудан тұрады [68]. Ұғымдар фактілерді түсіндіру және 

жүйелеу, басқа ұғымдарды түсіну және білімді қалыптастыру үшін қажет. 

Қазіргі уақытта «Қазақстан географиясы» пәнінде экономикалық 

ұғымдарды қалыптастыру мәселесі өзекті болып қала береді. Мұғалімдер 

оқушылардың экономикалық ұғымдарды игеруге және қолдануға байланысты 

қиындықтарға тап болғанын айтады. Абстрактілі сипаттағы ұғымдар, сондай-ақ 

оқушылардың экономикалық географиялық себеп-салдарлық байланыстарды, 

экономикалық проблемаларды және оларды шешу жолдарын анықтау жөніндегі 

іс-әрекеттері оқу үшін ерекше күрделі болып тұр [69]. 

Қазақстандық орта білім беру жүйесінің әлемдік білім беру үдерісіндегі 

қазіргі заманғы үрдістерден туындаған жаңартылған мазмұнға көшуі, қазіргі 

географияның концепциясы мен рөлінің өзгеруіне әкелді. Географиялық білім 
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беру парадигмасын едәуір дәрежеде өзгерткен терең процестер болды, онда 

оның бес негізгі бағытын бөліп көрсетуге болады (сурет 11). 

Экономикаландыру ең алдымен, географияны сипаттаудан конструктивтіге 

айналдыруға, оның қолданбалы сипатын арттыруға, зерттеулерді экономикалық 

есептеулермен байытуға, болжамдар мен ұсынымдардың экономикалық 

негіздемесін күшейтуге, әлеуметтік-экономикалық жағдайларды экономикалық 

бағалауды тереңдетуге, тауарлар мен қызметтерді өндіруге, жергілікті 

(аймақтық, өлкетанулық) компоненттің рөлін күшейтуге байланысты. 

 

 

Сурет 11- Географиялық білім беру үрдістері 

 

Экономикалық тәсілді енгізуде, шаруашылықтың географиялық ортамен 

өзара әрекеттесуін ескерусіз мүмкін болмайды. Бұл парадигма қоғамның 

кеңістіктік-аумақтық ұйымдастырылу мәселелерін оңтайлы шешуге мүмкіндік 

береді, мұнда экожүйелердің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету басты 

мәселе болады. Бұл географиялық білім беруді экологияландыру және 

ұсынылған жобаларды экологиялық негіздеу қажеттілігімен байланысты 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, әлеуметтік аспектілерді ескеру маңызды, 

өйткені өндіріс пен қызмет адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. Географиялық зерттеулердің 

әлеуметтендіру үдерісі, экономикалық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік 

нәтиже алуға деген ұмтылыс. 

Қазіргі кезең адам қызметінің барлық салаларында жаһанданудан 

туындаған географиялық кеңістіктің кеңеюімен сипатталады. Соңғысы 

ақпараттық кеңістіктің шекарасын кеңейтуге, яғни ақпараттандыруға 

(интернет және басқа желілер) әкелді. 

Мұның бәрі дәстүрлі экономикалық географияның шекарасын кеңейтуге 

себеп болды. Сонымен бірге әлеуметтік-географиялық және жаратылыстану 

ғылымдарын саралау тереңдей түсті. Географиялық біліммен қатар, тиісті 

География-
лық білімӘлеуметтандыру

Экологияландыру  

Экономикаландыру   

Ақпараттандыру

Конструктивтендіру
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экономикалық ғылымдардың материалдары мен әдістерін, әлеуметтануды, 

геосаясатты, геоэкологияны, медициналық  географияны және т. б. білу қажет. 

Экономикалық және әлеуметтік географияның теориясымен қатар, жүйелі 

тәсіл, әлеуметтік-географиялық және экономикалық заңдылықтарды 

тұжырымдау, жобалық қызмет сияқты жалпы ғылыми әдістер маңызды рөл 

атқара бастайды. 

Практиканың маңыздылығын күшейту конструктивтендіру 

(конструктивті оқыту білім алушыларға бағытталған, онда білім алушы 

пассивті тыңдаушылар емес, білімді құруға белсенді қатысады) есебінен жүзеге 

асады. Бұл стратегия табиғи-ресурстық әлеуетті пайдалануда креативті 

тәсілдердің жаңа тәсілдерін іздестіруді көздейді. 

География ғылымының қазіргі даму кезеңін жүйелеу, жіктеу, теориялық 

тұрғыдан жинақтау және жинақталған білімді талдау процесімен сипатталады. 

Ғылыми педагогикалық тәсілдерді жалпы тұжырымдамаға біріктіруге 

мүмкіндік беретін бірыңғай әдіснамалық негіз қажет болды. Бұл мәселелерді 

шешу үшін жүйелік тәсіл үлкен мүмкіндіктер ашады. Ол объектілердің мәнін 

тұтас жүйелер ретінде ашуға, олардың әр түрлі ішкі және сыртқы 

байланыстарын зерттеуге, себеп-салдарлық қатынастар мен географиялық 

заңдылықтарды ашуға бағытталған. 

Жүйелік ойлаудың негіздерін кейінгі ойшылдар мен ғалымдардың 

еңбектерін айтпағанның өзінде, ежелгі философтардың еңбектерінен де табуға 

болады. Жүйелі тәсілдің алғашқы дәйекті мәлімдемесін А.А. Богдановтың 

«Тектология – всеобщая организационная наука» атты еңбегінен көруге 

болады.  Кітаптың алғашқы басылымы 1913 жылы жарық көрді. Кейінірек ол 

қайта басылып шықты [70]. 

Заманауи жүйелік тәсілдің негізін қалаушылардың бірі – австриялық-

американдық биолог Людвиг фон Берталанфи болатын, оның жүйелердің 

жалпы теориясының дамуына байланысты алғашқы жарияланымдары 1940 

жылдардың аяғында пайда болды. Алайда жүйелі тәсілдің жан жақты- 

қолданысқа енуі ХХ ғасырдың 60-шы жылдары, ғылыми-техникалық 

революция ғылымның дамуына қолайлы жағдай жасаған кезде басталды [71]. 
Л. Фон Берталанфи өзара әрекеттесетін элементтер кешенін жүйе деп 

атады, жабық және ашық жүйелерді анықтады, тепе-теңдік, жүйенің 

жылжымалы тепе-теңдігі ұғымын енгізді, оның мінез-құлқы мен ондағы 

процестердің жылдамдығын зерттеді.Л. Фон Берталанфи географияда бұрын 

белгілі болған жүйенің келесі қасиеттерін тұжырымдады (сурет 12). 

Әр түрлі сипаттағы объектілерді зерттеуге жүйелі көзқарас қазіргі уақытта 

жалпы ғылыми принцип болып есептелінеді және оны қолдану ғылыми 

зерттеулер мен білім беру процесінде айтарлықтай жетістіктерге жетті. 

12-суретте көрініп тұрғандай, жүйеге, объектілердің кейбір ауыспалы 

белгілері бойынша анықталатын элементтер жиынтығы, объектілер белгілері 

арасындағы қатынастар жиынтығы және объектілер белгілері мен сыртқы орта 

арасындағы қатынастар жиынтығы кіреді. 
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География - зерттеу нысаны аумақтық жүйелер болып табылатын, жүйелі 

тәсілді белсенді қолданады. Жүйелік талдау Жер туралы ғылымдар мен 

әлеуметтік-экономикалық пәндердің жинақталып зерттелуіне ықпал етті. 

Географияда дәстүрлі түрде қолданылатын кешенді тәсіл осы пән 

саласындағы жүйелік идеяларды дамытудың қолайлы шарты болды.   

 

Сурет 12 - Жүйелік тәсілдің қасиеттері [71] 

Әлеуметтік-экономикалық - географиялық зерттеулерде өндіргіш күштер 

мен халықты орналастыруда кеңістіктік заңдылықтарды іздеу үшін жүйелі тәсіл 

қолданылады. Танымдық процесс танымның реттілігімен анықталатын сезімтал 

және ұтымды деңгейлерді қамтиды (сурет 13). 

Ұғымдардың қалыптасуы, тақырыптық белгілерді мақсатты таңдау 

негізінде іске асады. Белгілерге объектіні немесе құбылысты сипаттайтын 

Экономикалық географиядағы ұғымдар жүйесі жалпы және жеке ұғымдардың 

тіркесімімен сипатталады. Ұғымдар объективті шындықтың құбылыстары мен 

объектілерінің жалпы және маңызды белгілерін көрсететін ойлау 

формаларының бірі. Экономикалық географиядағы ұғымдар жүйесі жалпы 

және жеке ұғымдардың тіркесімімен сипатталады. Ұғымдар объективті 

шындықтың құбылыстары мен объектілерінің жалпы және маңызды 

белгілерін көрсететін ойлау формаларының бірі. 

 

Тұтастық 
Кез-келген элементтің өзгеруі бүкіл 

жүйенің өзгеруіне әкеледі

Жинақтылық 
Кез-келген элементтің өзгеруі тек өзіне 

байланысты

Механикаландыру Тұтастықтан жинақтылыққа ауысу

Орталықтандыру
Бүкіл жүйенің өзгеруіне әкелетін жүйе 

элементтерінің өзара әрекеттесу 
коэффициенттерінің ұлғаюы

Иерархиялық
құрылым

Қатарлар арасындағы бағыныштылық 



32 

 

 

  

Сурет 13 -Таным кезеңдері 

Экономикалық географиядағы ұғымдар жүйесі жалпы және жеке 

ұғымдардың тіркесімімен сипатталады. Ұғымдар объективті шындықтың 

құбылыстары мен объектілерінің жалпы және маңызды белгілерін көрсететін 

ойлау формаларының бірі. 

Ұғымдардыңлогикалық сипатына ұғымның мазмұны және ұғымның көлемі 

жатады. Олар өз кезегінде ұғымның құрылымдық заңы деп аталатын кері 

байланыспен байланысты [73]. Ұғымныңмазмұны-онда көрсетілген объектінің 

маңызды белгілерінің жиынтығы (бір элементті класс немесе біртекті заттар 

класы). 

Сонымен, «тұрғындар» ұғымының мазмұны екі негізгі маңызды 

белгілердің жиынтығынан тұрады: «сандық құрам» және «сапалық құрам». 

Ұғымның көлемі-мазмұнында көрсетілген белгілері бар объектілердің 

белгілі бір жиынтығы (класы). 

Мысалы, «салалық құрам» ұғымының көлемі қазіргі уақытта бар, бұрын 

болған және болашақта болатын белгілі бір саланың жиынтығын білдіреді,  ал 

«халықтың ұдайы өсуі» деп туу, өлім – жітім және табиғи өсім процестерінің 

жиынтығы арқылы түсінеміз.  Жиынтық (класс) жеке нысандардың бірігуінен 

қалыптасады – элементтердің, сандардың және т.б көрсеткіштері. 

Көлем дегеніміз-ұғымның сандық, ал мазмұны  сапалық сипаты.Ұғымның 

мазмұны мен көлемін анықтау логикалық сипаттамасының міндетті 

компоненті болып есептелінеді. 

Ұғымның мазмұны мен көлемі арасында белгілі бір байланыс бар, мысалы, 

ұғымныңкөлемі мен мазмұны арасындағы кері байланыс заңы немесе ұғымның 

құрылымдық заңы. Ұғым мазмұнының кеңеюінен оның көлемі азаяды. 

Мысалы, егер біз «туризм» ұғымын «индустрия» ұғымына қосатын болсақ, 

онда біз «туризм индустриясы» ұғымын аламыз, онда бірінші ұғымныңмазмұны 

екіншіден гөрі кең, яғни «туризм» ұғымын қосу арқылы «индустрия» 

• Фактілер

• Ұсыныс

Мазмұны 
қарапайым

• Ұғым

• Заңдылықтар
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• Теория
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• Іскерліктер
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ұғымының көлемі азаяды, өйткені «туризм индустриясы» ұғымының көлемі 

«индустрия» ұғымының көлеміне толығымен енеді. 

Ұғым көлемінің ұлғаюымен оның мазмұны тарылады. Дәл осындай мысал, 

егер біз «туризм индустриясы» ұғымынан «туризм» ұғымын алып тастасақ, 

ауқымы кең «индустрия» ұғымы пайда болады. 

Ұғымның мазмұнын кеңейту дегеніміз-онда көрінетін маңызды 

белгілердің тізіміне бір немесе бірнеше басқа маңызды белгілерді қосу. Кері 

процедура, яғни ұғымда көрінетін маңызды белгілер тізімінен төмендеу 

ұғымды алып тастасақ оныңмазмұнын азаяды. Ұғымның көлемін азайту 

дегеніміз- ондағы заттардың  санын аз көлемде ойлау. Кері процедура, яғни 

ұғымдағы заттардың санын көбейту, ұғым көлемін ұлғайтуды білдіреді. 

Осылайша, екі ұғымның («индустрия») біреуінің көлемі неғұрлым кең 

болса, оның мазмұны (туризм ұғымы) соғұрлым тар болады және керісінше. 

 Көлем мен мазмұнның кері қатынасының заңы ұғымына сәйкес. Бұл заң 

ойдың формасы ретінде ұғымынның негізі болып табылады, ол бірқатар 

логикалық операцияларды – ұғымдармен әрекеттерді және олардың түрлері 

арасындағы қатынастарды қамтамасыз етеді. 

Осы жерде ұғымдарды шектеу мен жалпылаудың логикалық операциясы 

пайда болады. Ұғымды шектеу жалпы ұғымның мазмұнына жаңа түр түзуші 

белгілердің: «кластер" – «туристік кластер» қосылуының арқасында неғұрлым 

жалпыдан (түрден) орташаға (түрге) ауысуды білдіреді. Ұғымды жалпылау 

дегеніміз – жалпыға ортақтан (түрден) жалпыға (жекеге) ауысуды білдіреді: 

«көлік құралы» - «құрал» [74]. Көлемі бойынша ұғымдар жеке және жалпы 

болып бөлінеді (сурет 14). 

  

Сурет 14 - Географиялық ұғымдардың көлемі бойынша жіктелуі 

Жеке ұғымдар - сипаты және себебі анықталған жеке құбылыстар немесе 

объектілерді сипаттайды. 

Ұғымдарды көлемі бойынша жіктеу

Жеке

Пәндік Аймақтық

Жалпы 
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Пәндік ұғымдар - объектілердің немесе құбылыстарды сипаттағанда, 

олардың қай жерде орналасқанына немесе объектінің неге тиесілі екендігірөл 

атқармайды.  Мысалы, «зауыт», «қызмет», «автомобиль».  

Аймақтық ұғымдар -  географиялық ерекшеліктерді, объектілердің немесе 

құбылыстардың неге тиесілі екендігін нақты көрсетеді. Мысалы, 

«Қазақстанның экономикасы», «Түркістан облысының ауыл шаруашылығы», 

«Қазақстан халқының ішкі көші-қоны». Мазмұны бойынша географиялық 

ұғымдар нақты және дерексіз болып бөлінеді (кесте 5). 

Кесте 5 - Географиялық ұғымдардың мазмұны бойынша жіктелу    

Мазмұны бойынша Географиялық ұғымдардың жіктелуі 

Нақты  Дерексіз  

Біртекті объектілер немесе құбылыстар 

тобының белгілерін жалпылау арқылы 

қалыптасады. Мысалы, «өнеркәсіп 

кешені», «көлік хабы», «Екібастұз көмір 

алабы». 

Объектілерден алшақтатылған, тәуелсіз 

объектілер ретінде көрінетін қасиеттерді 

немесе қатынастарды білдіреді. Мысалы, 

«өндірістік сала», «туристік кластер», «еркін 

экономикалық аймақ». 

 Географиялық ұғымдарды қалыптастырудың маңызды шарты барлық 

географиялық объектілер мен бір топқа жататын құбылыстарға тән негізгі 

белгілерді анықтау. Мысалы, «көші – қон» ұғымының негізгі белгілері-

халықтың орын ауыстыруы, сандық және сапалық көрсеткіш, күні мен уақыты, 

көші-қонның ұйымдастырылуы, бағыты, ұзақтығы, нақты орны, себебі және 

т.б. (сурет 14). 

 

Сурет 14 - «Көші-қон» ұғымының негізгі белгілері 

Көші 
- қон.

Бағыты

Уақыты

Мигранттар 
құрамы

Себебі

Ұйымдас-
тыру
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 Көші-қон процестерін талдау кезінде көші-қон белгілерінің бірізділік 

реттігін білу қажет (сурет 15). 

Ұғымдарды қалыптастырудың логикалық әдістері- таңдау (объектілерді 

олардың құрамдас бөліктерін және олардағы белгілерді оймен бөлу), талдау 

(талдау процесінде алынған объектілердің немесе оның белгілерінің тұтас бір 

бөлігіне ойша қосылу), салыстыру (маңызды немесе маңызды емес белгілер 

бойынша объектілердің ұқсастығын немесе айырмашылығын ақыл-оймен 

белгілеу), абстракция (объектінің кейбір белгілерін ойша бөлу және 

басқаларынан алшақтату), жалпылау (жекелеген заттарды белгілі бір ұғымға 

ойша біріктіру) және т.б [75]. 

Саны бойынша географиялық ұғымдарды қарапайым, күрделі және 

сипаттамалық; жеке; жалпы; тіркеу деп бөледі. 

Қарапайым сөздер бір сөзбен айтылады, мысалы, «қала», «сала», «көлік», 

«ресурс». Күрделі сөздер екі сөзден тұрады, мысалы, «эко-қала», 

«инновациялық сала», «құрлықтағы көлік», «рекреациялық ресурс». 

Сипаттамалық үш немесе одан да көп сөз тіркестерімен тұрады, мысалы, 

«өтпелі экономикасы бар елдер», «жаңа индустриалды елдер», «кешенді 

аймақтық саясат», «өндірісті әртараптандыру формалары». Жеке ұғымда 

белгілі бір таптың бір ғана элементі ғана айтылады, мысалы, «Түркістан 

қаласы», «Екібастұз көмір алабы», «Ақтау теңіз порты».  

 

Сурет 15-Халықтың көші-қон белгілерін зерттеудің реттілігі 

 Белгілі бір кластағы көптеген элементтер жалпы ұғыммен түсіндіріледі, 

мысалы, «экономикалық аймақ», «мамандандыру», «рекреациялық аймақ». 

 Тіркеу ұғымдары - бұл элементтердің түпкілікті жиынтығы, олардың 

санын дәл анықтауға болады, мысалы, «жаһандық бәсекеге қабілеттілік 

индексі»,  «халықтың тығыздығы»,  «шетелдік инвестициялар».  

 Географиялық ұғымдар арасында қатынастардың 10 түрі белгілі: 

салыстырмалы және салыстыруға келмейтіндер, үйлесімділік және 

үйлесімсіздік, сәйкестілік, қиылысу және бағыну, үйлестіру, көзқарас 

қайшылығы және қарама-қайшы [76]. Қарым-қатынастың бұл түрлерін қолдану 

сабақтың тақырыбына және жоспарлауда қойылған оқу мақсаттарына 

байланысты. Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін географиялық ұғымдарды 
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пайдалану мұғалімдер мен білім алушылардың тиісті логикалық іс-қимылдарын 

талап етеді, ол ұғымдарды жалпылау немесе ұғымдарды шектеу түрінде болуы 

мүмкін (кесте 6). 

Кесте 6 -Ұғымдарды қолданудағы логикалық әрекеттері мысал ретінде 

Мазмұны бойынша географиялық ұғымдардың жіктелуі 

Ұғымдарды жалпылау Ұғымдарды шектеу 

- Қосымша құны жоғары тауарлар 

өндіретін фирмалар. 

- Қазақстандық инвестицияның үлесі 

жоғары кәсіпорындар. 

- Экспорттық өнім шығаратын зауыттар. 

- «Рахат» Алматы кондитерлік фабрикасы. 

-Туристік индустрия. 

- Жеңіл өнеркәсіп. 

- Кластерлік бастамалар. 

- Солтүстік Қазақстанның құс шаруашылығы. 

 Оқу іс-әрекетіндегі маңызды аспект-қолданылатын ұғымдардың 

географиялық қолданыс аясын түсіну. Ұғымды түсіну дегеніміз - ұғымдарды 

тану және анықтау, ұғымдардың көлемін ашу, ұғымның мазмұнын ашу, 

түсінікті түрде ұғымдар арасындағы байланысты логикалық тұрғыдан 

құрастыра білу (кесте7). 

Кесте 7 – Білім  алушылардың ұғымдарды түсіну әрекеті 

№ Іс-әрекет түрі Іс-әрекеттүрінің сипаттамасы 

1 Ұғымдарды тану және анықтау Терминдер мен анықтамаларды салыстыру 

2 Ұғымдардың көлемін ашу Объектілер немесе құбылыстар номенкла-

турасына жалпылама сипаттама және олардың 

жіктелуі 

3 Ұғымдардың мазмұнын ашу 

 

Осы ұғымдағы объектілердің немесе 

құбылыстардың маңызды белгілерінің 

сипаттамасы 

4 Ұғымдар арасындағы бай-

ланысты логикалық тұрғы-дан 

құрастыру 

Ұғымдар арасындағы иерархиялық және 

ассоциативті байланыстарды бөліп көрсету, 

логикалық реттелген терминологиялық 

сызбаларды құрастыру. 

 

1.3 Экономикалық - географиялық заңдылықтар - білім мазмұнының 

компоненттері  ретінде 

Географиядағы заңдардыбелгілі бір жағдайдағы үнемі қайталанып 

отыратын, географиялық ортаның объектілері мен құбылыстарының байланысы 

деп түсіну керек. 

Табиғат пен қоғамның арасындағы заңдылықтар ғылыммен байланысы бар 

немесе жоқтығына тәуелді емес. Ғылыми заңдар құбылыстардың объективті 

байланысының көрінісі, сондықтанда оны ғылыми заңдар деп атайды, өйткені 

бұл объективті байланыс ғылыми тұрғыда анықталған және оны қоғамның 

дамуы үшін қолдануға болады. Ғылыми заңдар - құбылыстар арасында тұрақты 

қайталанатын және қажетті байланысты білдіреді, сондықтан бұл екі 
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құбылыстың сәйкес келуі  немесе кездейсоқ байланыстар емес құбылыстардың 

бір тобы сөзсіз басқасын тудыратын кезде олардың өзара себеп – салдары 

тәуелділігі қалыптасатындығы туралы. 

Ғылыми заңдарды көбінесе тұрақты және қайталанумен сипатталатын 

заттар мен құбылыстардың әмбебап, қажетті және маңызды байланысы деп 

түсінеміз.Теориялық білімнің басталуы түсінік және заңдардың қалыптасуымен 

байланысты. Мысалы, физикалық географиялық процестерді зерттеу кезінде, 

оларды талдау және жалпылау кезінде материяның дамуы мен 

ұйымдастырылуының жалпы заңдарының, диалектика, физика, химия, 

биология заңдарының көрінісі байқалады. 

Географиялық құбылыстардың мәнін түсіндіру үшін К.Н. Дьяконов [77] 

келесі заңдарды ең маңызды деп атады: табиғаттың бір тұтастығы (генетикалық 

және функционалды тұтастығы), материя құрылымының дискретті-үздіксіз 

сипаты, әртүрлі пішіндегі қозғалыстың біркелкі дамымауы, материалдық-

энергетикалық ағындар мен денелердің айналасындағы кеңістікті реттеу 

қабілеті, зат пен энергияның сақталу заңы (сурет 16). 

 

  

Сурет 16 - Географиялық қабықтың негізгі заңдары 

 Географияда алғашқылардың бірі болып заңдылықтар проблемасын 

А.Геттнер зерттеді [78], ол географияны бірмезетте идеографиялық және 

номотетикалық ғылым деп санады. Ғалымның айтуынша, географияның 

объектілері шексіз алуан түрлілік пен байланыстардың шиеленісуіне 

байланысты қалыптасқан, дегенмен біз оларды біртұтас деп қабылдауға 

мәжбүрміз. «Білімнің жетіспеушілігіне байланысты қиындық туғызатын 

заңдылықтарды қабылдау, оны мүлдем қабылдауға болмайды деген сөз емес» 

деген керемет әдіснаманың авторы осы  А. Геттнер болатын. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында, географияда, Жер туралы басқа 

ғылымдарда, олардың жеке заңдарының бар-жоғы туралы пікірталас туындады. 

Сұрақ келесідей болды: географиялық құбылыстарды түсіндіруде заңдарды 

Тұтастық

Зоналылық
Ырғақты-

лық
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қолдану қажетпа? С.В. Колесник Жердің жалпы географиялық 35 заңының бар 

екендігін дәлелдей отырып нақты жауап берді [79].  

 Өз кезегінде Д. Л. Арманд [80], географтың басты міндеті географиялық 

заңдардың ашылуында емес, «жабылуында», яғни оларды физиканың 

қарапайым заңдарына дейін жеткізу. С.В. Калесник, Д.Л Армандпен сөз 

таластыра отырып географ зерттелетін тақырыпты терең және жан-жақты 

білуге көмектесетін барлық зерттеу әдістерін (таза абстракцияға дейін) 

қолдануға құқығы ғана емес, сонымен қатар міндетті екендігін баса айтты [79-

68 б.]. 

Д.Л.Армандтың кейінгі еңбектерінде осыған ұқсас теорияны қолдағандығы 

байқалады. Осыған байланысты В.С. Преображенский: «Бұл құбылысқа түсінік 

беру өте қиын: бүкіл саналы өмірін физикалық географияға арнаған зерттеуші 

заңдарды білуден бас тартады, оның білімінің  қаншалықты іргелі екендігін! 

баса айтқан болатын!» [81]. 

 Д.Л Арманд, егер география және оның еншілес ғылымдары материяны 

элементтерге ыдыратпаса немесе оның негізгі қасиеттерімен айналыспаса, онда 

табиғаттың заңдары, олардың теориясының бір бөлігіне және зерттеу пәніне 

жатпауы керек деп есептейді. Сондықтан табиғиғаттың заңдарымен табиғи 

заңдылықтарды ажыратуды ұсынды. Егер заңдар тұжырымдалса, онда олардың 

көрінісі үшін қарапайым  шартты сақтау керек.  

 Заңдылықты көрсету үшін белгілі бір шарт қажет, егер бірқатар табиғи 

факторлар біріктірілсе және жағдайлар жүзеге асырылса, онда белгілі бір 

заңдылық сөзсіз туындайды. Д.Л. Арманд заңдылықтың келесі анықтамасын 

берді: «егер табиғатта белгілі бір жағдайлар кешені (күрделі жағдай) құрылса, 

онда белгілі бір нәтиже сөзсіз одан шығады. Таксономиялық тәртіптің заңы мен 

заңдылығының арасындағы айырмашылық пайда болады. Заңға қарағанда 

заңдылықтың дәрежесі төмен болуы керек» [81-28 б.]. 

 Д. Харвей, географиядағы заңдардың қалыптасуы тек тиісті теорияның 

құрылуына ғана емес, сонымен бірге географиялық құбылыстарды олар 

әмбебап заңдарға бағынатынын қарастыруға дайын екендігімізге де 

байланысты болады деп санайды [82]. 

 И.П. Шараповтың пікірінше, заңдылық белгілі бір қалыптасқан заңға 

бағынуышы деп түсіндіреді [83]. Заң-бұл белгілі заңдылықтың немесе дәлірек 

айтқанда, заңдылықтың анықталған  нәтижесі. Яғни табиғат заңы - маңызды, 

объективті, қажетті, белгілі бір салада ортақ, екі заттың немесе заттардың екі 

тобының арасындағы байланысы. Егер біз осы көзқарасты қабылдайтын болсақ, 

онда география өзінің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтінін 

мойындауымыз керек. 

 Әлеуметтік және экономикалық география, ғылым ретінде, қоныстану 

заңдылықтарын, елдер мен аймақтардың халқы мен экономикасының орналасу 

және даму ерекшеліктерін зерттейді. Оны зерттеу объектісі – әлеуметтік, 

демографиялық және экономикалық процестер. 

Қоғамдық (әлеуметтік-экономикалық) географияда заңдар туралы аз 

айтылады, бірақ оның теориялық қорында қоғамның аумақтық ұйымының 
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заңдары деп санауға болатын бірқатар ережелер бар. Географиялық 

ғылымдардың осы ішкі жүйесінің өкілдері кейбір жеке әлеуметтік-

географиялық заңдарды да ұсынды. 

1971 жылы Ю. Г. Саушкин [84] әлеуметтік-экономикалық кеңістіктік 

жүйелерді қалыптастыру процесінде әрекет ететін ең маңызды жеке заң ретінде 

белгілі бір аумақтағы адамдар мен материалдық қорлардың үздіксіз 

шоғырлануында көрінетін өндірістік күштердің кеңістіктік шоғырлануы мен 

кешенді қалыптасуын анықтайды (қалалардың нақты әлеуметтік-экономикалық 

организмдерінің қалыптасуы, әлеуметтік-экономикалық аумақтық кешендер 

және т.б.). Жоғарыда айтылғандардан экономикалық географияның міндетін 

құрайтын экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстарды 

зерттеудің  логикалық  сызбасы  құрылды (сурет 17). 

  

 

Сурет 17 - Өндірісті орналастыру заңдылықтары, принциптері мен факторлары 

және оларды зерттеу реттілігі 

 

ХХ ғасырдың 80-ші жылдары қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының 

заңдар жүйесін қалыптастыруға бірнеше әрекет жасалды. А. А. Ткаченко 

[85,86] онда:  

а) «дәстүрлі» жүйеден алынған жеке ережелер;  

ә) географияның пәндік шеңберінен шығатын ережелер;  

б) оларды аумақтық ұйымның заңдары деп санауға жақын ережелер бар 

екенін айтады. 

Олардың ішінде кеңістіктік шоғырлану заңы, аумақтық саралау (жіктеу) 

заңы, аумақтық еңбек бөлінісі заңы бар. Бірақ көптеген еңбектерде заңдардың 

нақты тұжырымдары берілген жоқ. Олар атап өтілді немесе түсіндірілуі тым 

ұзақ жазылған. Қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының негізгі 

Өндіргіш 
күштерді 

орналастыру 
заңдылықтары

.
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заңдылықтарын бір қатар белгілі ережелерге дейін азайтуға болатындығы атап 

өтілді. Оларды толығырақ қарастырып өтейік. 

Бірін-бірі толықтыру. Бірде бір жер (жер бетінің учаскесі) сол жердегі 

халықтың барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды, соның салдарынан 

өзара әрекеттесудің негізінде қалыптасатын функциялармен (мамандану, 

аумақтық еңбек бөлінісі) алмасу қажеттілігі туындайды. 

Гравитациялық заңдылық, бұл географиялық объектілердің өзара әсер ету 

және өзара әрекеттесу күші, басқада әртүрлі тең жағдайда олардың әлеуметтік-

экономикалық күшіне пропорционалды және олардың арасындағы қашықтыққа 

кері пропорционалды. 

Кеңістіктегі шоғырлануы. Жер бетінің жекелеген учаскелері орналасуына 

немесе басқа да  қолайлы жағдайына байланысты, тартымдылығы  артып 

халықтың шоғырлануы мен белгілі бір қызмет жасауына мүмкіндік туғызады. 

Кеңістіктік шоғырлану, негізінен сараланған жерді жалдау және 

агломерациялық әсерге ие бола отырып, поляризацияны пайда етеді. 

Географиялық кеңістіктің шоғырлану құрылымы. Шоғырлану 

орындарының әсерінен, әдетте, аумақтың экономикалық және мәдени 

орталықтар қалыптасады, олардың айналасы кеңістік шоғырлану құрылымына 

ие болады. 

Тюниннің шоғырлау құрылымы аймақтық толқындық диффузия моделі 

және «орталық – периферия» тұжырымдамасы Кларк формуласына негізделген. 

Ал Кристаллер мен Лештің елді мекендердің типологиясы және каскадты 

диффузиясы моделі иерархиялық құрылым заңына негізделген. 

Географиялық кеңістіктің иерархиялық құрылымы. Халықтың аумақтық 

тіршілік жүйелерінің құрылымы иерархиялық болып есептелінеді: кішігірім 

орталықтар үлкен орталықтар басқаратын жүйелердің құрамына кіреді. Бұл 

ретте орталықтың дәрежесі оның функцияларының жиынтығымен анықталады. 

Аумақтың (аймақтың) кезеңмен (сатылап) дамуы - Эргодикалық теорема 

рухындағы кеңістіктік-уақыттық заңдылықтардың нәтижесінде даму. 

Жергілікті жердің сәйкес келу қағидаты - кез келген аумақтың дамуына 

табиғи және тарихи-мәдени шектеулердің болуын көрсететін «жергілікті 

сәйкестік» қағидаты. Бұл заңдар көптеген тұжырымдамалардың, модельдердің, 

идеялардың пайда болуына әкеледі, нәтижесінде әлеуметтік-экономикалық 

география теориясының негізі қалыптасады. 

Олар кез-келген аумақтың нақты географиялық көрінісін анықтайды. 

Мысалы, кеңістіктік өзара әрекеттесу заңы экономикалық-географиялық орны, 

гравитациялық және әлеуетті модельді, «жергілікті жерге деген жүктеме»  

идеясының тұжырымдамасын қалыптастырады.Кейбір жалпы географиялық 

заңдардың кескінін 1970 жылы Ю. Г. Саушкин мен А. М. Смирнов сипаттаған 

[87]. Олардың анықтағандары: 

1) географиялық құрылымдардың, құрылымдық элементтерінің жалпы 

сәйкестік және нақты динамикалық сәйкессіздік заңы;  

2) барлық типтегі кеңістіктік жүйелердің біркелкі емес, қарама-қайшы 

даму заңы;  
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3)  кеңістіктік жүйелердің асинхронды даму заңы;  

4) кеңістіктік жүйелер құрылымын күрделендіру және кешенді дамуын 

күшейту заңы;  

5) кеңістіктік зоналық заңы. Өндірісті аумақтық ұйымдастыру қоғам 

дамуының экономикалық заңдарының жалпы жүйесінің бөлігі болып 

табылатын заңдардың және еңбек өнімділігін ұдайы арттыру заңының әсерінен 

қалыптасады. 

Экономикалық заңдар бүкіл шаруашылыққа ортақ болатын жалпы 

экономикалық заңдарға бөлінеді, олар барлық салаларға ортақ, ал арнайы 

немесе жеке заңдар тек жеке салаларға немесе қоғамдық өндіріс салаларына 

ғана тән ( өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік немесе олардың жеке салалары 

- металлургия, машина жасау және т.б.). 

Арнайы (жеке) заңдар - Жекелеген салалар мен кейбір қызмет аясына 

қолданылатын арнайы (жеке) заңдар, жалпы экономикалық заңдардың ерекше 

нысаны болып есептелінеді, яғни олар жеке заңдарға өзгертулер енгізу 

нәтижесі. Жалпыға ортақ немесе жеке заңдардың өзгеріске ұшырауы нақты 

саланың және әлеуметтік өндіріс саласының сапалық ерекшелігіне байланысты 

(технологияның, экономиканың, өндірісті ұйымдастырудың және т.б. 

ерекшелігіне байланысты). 

Қоғамдық өндірісті аумақтық ұйымдастырудың заңдары-бұл арнайы 

(жеке) экономикалық заңдардың бір түрі, олардың ерекшелігі-олар жалпы 

экономикалық заңдардың кеңістіктік көрінісі. 

Өндіріс, кеңістікте бірмезетте бірдей уақыт өлшемінде дами алмайды. 

Даму және орналастыру - әлеуметтік өндіріс процесінің ажырамас бөлігі.  

Сонымен қатар, осы екі сатылы процесте негізгі, шешуші рөлді оның мазмұны 

болып табылатын өндірістің дамуы атқарады, ал орналастыру кеңістіктік 

көріністің бір түрі. Сондықтанда қоғамдық өндірісті дамыту заңдары оны 

орналастыру заңдарын да анықтайды. 

Өндіргіш күштердің орналасу заңдылықтары әлеуметтік-экономикалық 

қатынастар жүйесіне, экономикалық даму сатысына, ғылыми-техникалық 

прогреске және экономикалық ұтымдылық талаптарына байланысты өндірістің 

орналасуындағы анықталған тенденцияларды білдіреді. 

Өндіргіш күштерді орналастыру принциптері - ұзақ мерзімді 

экономикалық саясаттың негізгі бастапқы ережелері, ол перспективалы 

аймақтық даму бағдарламаларын әзірлеу процесінде басшылыққа алынады.  

Нақты факторлар мен жағдайларды ескере отырып, өндіргіш күштерді 

орналастыру қағидаттары негізінде елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

маңызды бағыттарының бірі ретінде өндіргіш күштерді өндіруді аумақтық 

ұйымдастыруда өзгерістер енгізіліп жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 

өндіргіш күштердің орналасуы ел экономикасын дамытуға бағытталған. 

Аз еңбек шығынымен, жоғары өнім алу-қоғамның экономикалық 

қызметінің негізгі қағидасы. Өндірісті орналастыру саласында бұл маңызды 

жалпы экономикалық заң бірнеше арнайы заңдар түрінде көрініс табады. 
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Атап айтқанда, оның кеңістіктік көрінісінің бір түрі экономикалық- 

географиялық заң – өндірістің жекелеген элементтері мен өндіріс пен тұтыну 

арасындағы алшақтықты жою үшін еңбек шығындарын үнемдеу [88]. 

Әртүрлі заңдардың арасында экономикалық - географиялық заңды ерекше 

атауға болады–яғни орналасудың, өндірістің экономикалық тиімділігіне тәуелді 

екендігін анықтайды.  

Оның мәні мемлекет неғұрлым күшті болса, экономикалық тұрғыдан 

тиімсіз факторлардың рөлі соғұрлым аз болады, өндірістің экономикалық 

тиімділігі өндіргіш күштердің орналасуын анықтайды [89]. 

Өндіргіш күштерді орналастыру принциптері айтарлықтай серпінді және 

елдегі әлеуметтік-саяси жағдайдың өзгеруіне, жекелеген аумақтарды 

дамытудың стратегиялық аспектілеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Өндіргіш 

күштерді орналастыру принциптерінің үш тобы бар (кесте 8). 
 

Кесте 8 - Өндірісті орналастырудағы  принциптер мен үрдістері [89] 

   
№ Өндірісті орналастыру үрдістері 

I Қоғамдық өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін арттыру 

II Табиғат пен экономиканың ұтымды үйлесімі. 

III Ел аумағындағы өндірістің орналасауын тиімді ұйымдастыру 

  

I  - топ. Өндірістік күштерді орналастыру принциптерінің тобы, бұл өнімді 

өндіруге және оны тұтынушыға жеткізуге кететін шығындарды азайтуды ескере 

отырып, қоғамдық өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін 

арттыруды көздейді. Олардың қатарына: 

- шикізат көздерінің, энергияның және дайын өнімді тұтынушыларға 

жеткізудің жақындығын ескере отырып, өндірісті орналастыру қағидаты; 

- табиғатты қорғау және қайта құру міндеттерін есепке алу және неғұрлым 

тиімді ресурстарды бастапқы игеру кезіндегі кешенді жүргізу, оның ішінде 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудағы кешенді принцип қағидаты; 

- аумақтық-өндірістік кешендер және аумақтық-салалық кешендер, сондай-

ақ өнеркәсіптік аудандар, аймақтар және тораптар түріндегі тиімді кеңістіктік 

шоғырлану (агломерация) ; 

- аудандардың экономикасын барынша жан-жақты дамыту және тиімсіз 

тасымалдауды азайту үшін өндірісті кооперациялау. 

Қазақстанда соңғы жылдары өндіргіш күштерді орналастыруда байқалып 

отырған аса маңызды қағидат оңтүстік және солтүстік аудандар арасындағы 

шаруашылықтың тепе-теңдігін ұтымды етуді қамтамасыз ету мақсатында тығыз 

орналасқан оңтүстіктің тұрғындарын халқы сирек қоныстанған солтүстікке 

қоныстандыру.   

Қазақстан халқының орналасуында солтүстікпен оңтүстік аудандар 

арасында үлкен айырмашылық бар. Оңтүстік аудандарда экономикалық 

белсенді халықтың саны көп болса, солтүстік аудандарда жер, отын-энергетика 

және шикізат ресурстарының мол болуы жұмысшыларды тасымалдау 

шығындарын арттырып отыр. Сонымен қатар, халықты солтүстікке 
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қоныстандыру мәселесі тек экономикалық жағын көздейді деп есептеуге 

болмайды. Бұл әлеуметтік, саяси, әскери-стратегиялық және басқа да 

проблемаларды шешудегі кешенді жұмыс. 

II - топ. Табиғат пен экономиканың ұтымды үйлесуіне байланысты топ. 

Шикізатты көп қажет ететін салалар (қант өнеркәсібі, калий тыңайтқыштарын 

өндіру, толық циклді қара металлургия және т. б.), заң талаптарына сәйкес 

шикізат көздеріне жақын, энергияны көп қажет ететін (алюминий, магний және 

титан балқыту және т. б.) отын мен энергияның ең үнемді көздеріне жақын, 

уақытты қажет ететін (аспап жасау, тігін, аяқ киім және т. б.) - еңбек, жұмыс 

күші ресурстары шоғырланған жерлерде, аз тасымалданатын, тез бұзылатын, 

көлемі үлкен бұйымдар түрлерін (күкірт қышқылын, фосфор тыңайтқыштарын, 

нан-тоқаш, кондитерлік өнімдерді, көкөністерді, жемістерді, жидектерді өндіру, 

сүт мал шаруашылығы, тау – кен, шахта жабдықтарын өндіру және т.б.) 

шығаратын салаларды  тұтынушыларға жақын жерде орналастыру. 

Осы идеяны іске асыру қажеттілігіне сәйкес, пайдалы қазбалардың кен 

орындарын, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді және т.б. игерудің 

бірінші кезектілігі мен ауқымдылығы айқындалады және осылайша 

негізгісалалардың (өндіруші өнеркәсіп, ауыл және орман шаруашылығы) 

орналастыру реттеледі. Өндіріс ошақтарын орналастыруды осылай 

оңтайландыру арқылы қоғамдық еңбектің ең жоғары өнімділігіне қол жеткізуге 

болады. Өйткені жекелеген салаларды дамыту үшін ең қолайлы ораластыру 

орындары таңдалады (әртүрлі шығындарды азайту үшін) ол салалар  уақыт өте 

сол жердің басты мамандану саласына айналады. 

Өндіргіш күштерді орналастыру кезінде мынадай қағидаттар міндетті 

түрде ескерілуі тиіс: 

- экологиялық - өндірістің қоршаған ортаға зиянды әсерінің алдын алу; 

- қала құрылысы - қалалардың бас жоспарларымен байланыстыру, 

өнеркәсіптің шамадан тыс шоғырлануына және осыдан туындайтын теріс 

әлеуметтік салдарларға жол бермеу;  

- әр экономикалық ауданда экономикалық және әлеуметтік дамудың 

ұтымды үйлесімін, әр аймақтың экономикасының жергілікті табиғи және 

экономикалық жағдайларға барынша сәйкестігін қамтамасыз ететін 

шаруашылықты кешенді дамыту. 

Шаруашылықтың кешенді дамуы елдегі немесе аудандағы барлық 

салалардың бірқалыпты дамуын білдірмейді. Кешенді даму өндірістің 

мамандануына және аймақтың табиғи, тарихи, демографиялық және басқа 

жағдайларын тиімді пайдалануға сәйкес экономиканың жекелеген салаларын 

оңтайлы, яғни экономикалық тұрғыдан тиімді үйлестіруді қамтиды. 

Қағидаттардың III тобы ел аумағын ұтымды кеңістіктік ұйымдастырудың 

негізі (іргетасы) қалыптасады. Олар: 

- аудандағы өндіргіш күштердің орналасауын және мамандануын негізге 

ала отырып кәсіпорындарды мамандандыру; 

- елдің әртүрлі өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік даму 

деңгейлерін теңестіру, өйткені ішкі айырмашылық  елімізде үлкен және ерекше 
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айырмашылық жасайды, оны әлемдегі ең бай және кедей елдер арасындағы 

айырмашылықтармен салыстыруға болады; 

- Халықаралық еңбек бөлінісі мен мемлекетаралық экономикалық 

интеграцияны есепке алу-экономиканың дамып келе жатқан жаһандануының 

заңды құбылысы, оны қазіргі әлемде шебер пайдалану елдің экономикалық 

кеңістігін нығайту және дамыту үшін Еуропа мен Азия тоғысындағы 

Қазақстанның геоэкономикалық және геосаяси жағдайын пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Өндіргіш күштерді орналастыру кезінде елдің қорғаныс қабілетін нығайту 

принципі ерекше сипатқа ие және экономика заңдарына негізделмеген. Ол ішкі 

аудандарда өнеркәсіпті жедел дамытуды, қосалқы кәсіпорындар желісін 

құруды, кәсіпорындардың қызметін және азаматтық қорғаныс жүйесінің 

талаптарына сәйкес оларды қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз етуді 

көздейді. 

Өндіріс күштерін орналастыру факторлары – еліміздегі маңыздылығы 

тұрғыдан бірдей емес жағдайлар мен ресурстардың жиынтығы. Олардың 

қасиеттері, оларды дұрыс пайдалану өндірістік объектілерді орналастыру және 

аудан экономикасын дамыту кезінде жақсы нәтиже береді. 

Қоғамдық еңбек өнімділігін ұдайы арттыру заңының кеңістіктік көрінісінің 

тағы бір нысаны өндіріс агломерациясының арнайы заңы немесе өндіргіш 

күштерді кешенді дамыту. 

Егер бірінші жағдайда еңбек өнімділігін арттыру заңы өзінің нақты, 

кеңістіктік көрінісінде «әлеуметтік еңбек шығындарын үнемдеу заңы» түрінде 

өндірісті аумаққа тарату үдерісін білдірсе, екінші жағдайда, керісінше, 

өндірістің шектеулі кеңістікте жинақталу (шоғырлану) үдерісін білдіреді.  

Өндірістің дамуымен бұл үрдіс күшейе түседі, бұл ретте оның нақты 

нысандары қарапайым агломерациядан аумақтық үйлесім арқылы аумақтық-

өндірістік кешендерге ауысады [89-33 б.]. 

Әр түрлі кәсіпорындардың бір жерде орналасқан (елде, ауданда, 

орталықта) қарапайым агломерациясының өзі (жинақталуы) еңбек өнімділігін 

арттырады (қызмет көрсету және қосалқы өндірістерге, көлікке, байланысқа, 

коммуналдық  шаруашылыққа және т.б. шығындарды үнемдеу арқылы). 

Өндірістік агломерациясының жоғары нысаны ретінде аумақта өндірістік 

кешенді дамыту еңбек өнімділігінің одан әрі өсуіне ықпал етеді.  

Өндірісті орналастыру жағдайларына -табиғи орта, халық (өнімді өндіруші 

және оны тұтынушы), материалдық-техникалық және ғылыми база, өндірістік 

коммуникациялар жүйесі (өндірісті ұйымдастыру, оның жұмыс істеуі және оны 

басқару бойынша), өндірісті дамытудың қоғамдық - тарихи жағдайлары 

жатады. 

Жағдайлар мен факторлар өзара байланысы және жекелеген 

кәсіпорындардың, салалардың дамуы мен орналасуына, жекелеген 

аймақтардың экономикасын аумақтық ұйымдастыруға тікелей немесе жанама 

әсер етеді.  Факторлар бірнеше топқа бөлінеді: 
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- табиғи - ресурстардың сандық қорлары мен сапалық құрамын, оларды 

өндіру мен пайдаланудың тау-кен геологиялық және басқа жағдайларын, 

аумақтың климаттық, гидрогеологиялық, орографиялық сипаттамаларын 

қамтиды. Олар өндіруші өнеркәсіп пен отын, энергия, шикізат, суды көп қажет 

ететін өндірістерді орналастыруда шешуші рөл атқарады; 

- әлеуметтік-экономикалық - оларға халықтың орналасу ерекшеліктері, 

еңбек ресурстарының аумақтық шоғырлануы және олардың сапалық 

сипаттамасы жатады;  

- материалдық-техникалық және нарықтық-инфрақұрылымдық 

жағдайлар мен факторлар, материалдық-техникалық және ғылыми - 

техникалық базаларды, сондай-ақ нарық инфрақұрылымын қамтиды; 

- техникалық-экономикалық факторлар шикізатты, материалдар мен дайын 

өнімді өндіруге және өткізуге арналған шығындарды айқындайды (кесте 9). 

 

Кесте 9 Экономика салаларын орналастырудың техникалық-экономикалық 

факторлары 

 
  Техникалық-экономикалық факторлар 

Шикізат Еңбек 

Энергетикалық Көлік 

Су Жер 

Климаттық Экологиялық 

 

 

 

Сурет 18 -Табиғаттың, қоғам мен экономиканың бірлігі мен тұтастығы 

 

Қоғам

Табиғат

Экономика
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Өндіргіш күштерді орналастыру заңдылықтары нарықтық экономиканың 

даму заңдарының көрінісі бола отырып, бір-бірінен оқшауланбайды, олардың 

барлығы өзара тәуелді. Географиялық қабықтың әр компоненті мен 

антропосфера өз заңдарына сәйкес дамиды. Алайда, олардың барлығы бір-

бірімен байланысты (сурет 18). 

Өндірістің орналасуын теориялық негіздеуде - өндіргіш күштерді 

орналастыру заңдылықтары мен принциптерімен қатар, өндірісті бірнешеге 

бөлуді анықтайтын, экономиканың жекелеген салаларының нақты 

орналасуына, әртүрлі деңгейдегі аумақтық кешендердің - экономикалық 

аймақтардың, республикалардың және облыстардың қалыптасуына әсер ететін 

әртүрлі факторлар маңызды рөл атқарады. 

Қоғамдық еңбек өнімділігін арттырудың қуатты құралы ретінде қызмет 

ететін аумақтық еңбек бөлінісі де, қоғамдық өндірісті аумақтық 

ұйымдастырудың маңызды заңдарының бірі болып есептелінеді. Бұл заң 

әртүрлі типтегі аумақтық-өндірістік кешендердің, аймақтардың, елдер мен 

аудандардың, экономикалық орталықтар мен тораптардың мамандануын 

анықтайды.  

Өндірісті орналастыруға үлкен әсер ететін факторлардың алуан түрлілігін 

ұқсас топтарға біріктіруге болады: экономикалық факторлар, жекелеген салалар 

мен аудандарды дамыту үшін жекелеген табиғи жағдайлар мен ресурстарды 

экономикалық бағалауды қамтитын табиғи факторлар; қоныстандыру жүйелері, 

елдің жекелеген аумақтарын еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету деп 

түсінілетін демографиялық факторлар. Осы факторлардың құрамына 

әлеуметтік инфрақұрылымның жай-күйін де қосқан жөн. Өндіргіш күштерді 

орналастыруда, факторлардың бүкіл жиынтығының рөлі өте маңызды . 

Экономикалық география өндіргіш күштерді аумақтық ұйымдастырудың 

объективті және өзіндік ерекшеліктерін зерттей отырып, олардың әртүрлі 

масштабтағы жүйелерінің, таксономиялық дәрежелері мен иерархиялық 

деңгейлерінің дамуы мен өзара әрекеттесу заңдылықтарын ашады. 

Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынастардың дамуы 

жағдайында өндіргіш күштерді орналастыруда белгілі бір заңдылықтар пайда 

болады. Олар белгілі бір тарихи кезеңде әлеуметтік даму заңдарының өзара 

әрекеттесуі нәтижесінде қалыптасады. 

 

Бірінші бөлім бойынша тұжырым 

Ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді теориялық тұрғыдан талдау 

экономикалық-географиялық бағытта білім берудің бұрынғы дәстүрлі және 

жаңа тәсілдерін анықтауға мүмкіндік берді, оның міндеттерінің бірі мектеп 

оқушылары арасында экономикалық-географиялық ұғымдар мен 

заңдылықтарды қалыптастыру және оны үйретуде тиімді, ұтымды жолдарын 

таңдау. 

Зерттеуде географиялық білім беру жүйесінің, әлемнің географиялық 

көрінісі мен экономикалық мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі 

экономикалық және географиялық ұғымдар мен заңдылықтар жүйесі 
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анықталды. Географиялық білімді мектеп оқушыларында қалыптастырудағы 

әртүрлі географиялық ұғымдардың жеке маңыздылығына тоқталып ол 

ұғымдардың, келесі ұғымдарды жеңіл түсінуде және геоэкономикалық 

проблемаларды түсінудегі рөлі айқындалды.  

Сонымен бірге білім беру жүйесі біршама ілгері дамыған елдермен 

отандық білім беру жүйесін салыстыра отырып біршама айырмашылықтардың 

бар екендігіне көзіміз жетті. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында 

географияны оқытудың мақсаттары, идеялары мен принциптері Қазақстан 

Республикасының  «Білім туралы»  Заңының негізгі ережелерінде айқындалған.  

Мектеп географиясында экономикалық білім беруде экономика, 

демография, әлеуметтану, саясаттану сияқты ғылымдармен тығыз байланыста 

ғана экономикалық және әлеуметтік ұғымдарды түсінуге және оның 

қаншалықты маңызды рөл атқаратындығына осы бөлім барысында біршама 

тоқталып өттік. Оқушыларға экономикалық және әлеуметтік заңдылықтар мен 

ұғымдарды түсіндіру арқылы ғана геоинформатика, геоэкология, табиғатты 

пайдалану, геосаясат, елтану бөлімдерінде географиялық құзыреттілікті 

қалыптастыруға болады.  

Бұл заңдылықтар физикалық географияның заңдылықтарыменде ұштасып, 

бірлесіп кейбір проблемаларды шешуде мүмкіндік береді. Мұның бәрі қазіргі 

географиялық білімнің маңыздылығын растайды. Ол алдыңғы география 

курстарымен сабақтастықты жүзеге асыратын және елтану бағытындағы 

географиялық білімінің негізін қалайтын өлкетанулық мазмұны бар курс болып 

табылатын «Қазақстан географиясы»  курсында ерекше құндылыққа ие. 
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 2  9 - СЫНЫП МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА-

ЛЫҚ - ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАР МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАР 

 

2.1 «Әлеуметтік география» бөліміндегі экономикалық-географиялық 

ұғымдар мен заңдылықтар 

Әлеуметтік және экономикалық география бөлімін оқып үйрену кезінде 

туындайтын  әртүрлі сұрақтардың жауабын, оқу мақсаттарын нақты ашатын 

негізгі ұғымдар және санаттармен танысу процесі арқылы тануға болады.  

Әлеуметтік және экономикалық географияның негізгі ұғымдары туралы 

түсініктерді білу, білім беру мақсаттарын орындау үшін қажет. Егерде негізгі 

ұғымдарға ғылыми тұрғыда басты назар аударатын болсақ. Яғни негізгі 

белгілерге, қасиеттерге, объектілер мен процестердің байланысына ұғымдар 

мен заңдылықтар жүйесіне көңіл бөлу оқу процесінің негізіне жатады. 

Ұғымдардың қалыптасу процесі  туралы әртүрлі ғылым саласы өкілдерінің 

еңбектерінде көрініс табады: философия, логика, психология, педагогика, 

география ғылымдары. Экономикалық-географиялық түсініктердің қалыптасуы 

әдістемесі және  демографиялық түсініктер туралы жұмыстардың ең танымал 

авторлары Максаковский В.П., [90, 91], Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б., [92], 

Холина В.Н., [93], Байбародова Л.В., Матвеев А.В., [94], Бургасова Н.Е., [95],  

Байкова Э.Г., Хлебосолова О.А. [96], Банников С.В., [97], Репринцева Ю.С., 

[98], Анохин А.А., [99],  Борисов. В.А., [100], Глушкова В.Г., [101], Симагин 

Ю.А., [102], Тихомиров Н.П., [103]  және  т.б. 

Географияны оқытуда ұғымдардыңорны ерекше, өйткені солар арқылы 

фактілер, принциптер, теориялар түсіндіріледі. Ұғымдардың көмегімен  

шынайы фактілер мен бірге осы шындықтың үнемі өзгеруі мен дамуы, ол 

туралы білімді тереңдету процесі де көрініс табады [104].  

Олар қоғамдағы қол жеткізілген ғылыми және практикалық білімді 

қалыптастыру мен жинақтаудың негізгі құралы. Ұғымдарды қалыптастыру 

процесінің күрделілігіне байланысты және білім алушылардың оларды игеруі 

үшін бірізділік  принципін қолдануы  қажет (сурет 19). 

Ұғымдарды қалыптастыру-танымдық мәселелерді шешуге бағытталған 

белсенді оқыту әрекеті. Білім алушыларды ақыл-ой әрекетінің тәсілдеріне 

үйрету керек, яғни логикалық ойлауға, ұғымдарды жалпылауға, ситуациялық 

есептерді шешуге үйрету керек. Ұғымдарды қалыптастырудың негізіне, 

фактілерге сүйене отырып олар туралы түсінікті қалыптастыру. Сондықтан 

ұғымдарды қалыптастыру кезінде бейнелі, кеңістіктік және сандық материалға 

сүйену керек. 

Ұғымдардың логикалық өзара байланысты жүйесі-мектептегі оқытудың 

ғылыми деңгейін жоғарылатудың ең нақты көрінісі. Экономикалық 

географиялық ұғымдарды жүйелеу, әлеуметтік және экономикалық 

географияның әр бөлімінде тереңірек білім алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе 

9-сыныпта өте маңызды, алынған білім 10 және 11-сыныптарда жалғасын 

табады, әрі қарай зерттеу барысында осы мәселелер кеңейтіліп беріледі және 

күрделене  түседі. 
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Сурет 19 - Ұғымдарды қалыптастыру кезеңдері 

Зерттелетін ұғымдар логикалық дәйекті анықтамаларға енгізілуі керек 

және талданып, нақты мысалдармен расталуы керек. Оқу процесі кезінде 

оларды енгізу дәйектілігі білімалушылардың материалды қабылдауын 

жеңілдетеді. Тиісті ұғымдарды жүйелі меңгеру оқу мақсаттарымен анықталған 

(кесте 10). 

 

Кесте 10 – «Әлеуметтік география» бөлімінің негізгі түсініктері мен 

заңдылықтары 

 
   Әлеуметтік география 

Ұғымдар Заңдылықтар 

Халық, халық саны, этникалық құрамы, 

диаспора, діни құрамы, көші-қон, көші-қон 

саясаты, еңбек ресурстары, халықтың 

өсімін молайту, демографиялық ахуал, 

демографиялық саясат, халықтың 

динамикасы, халықты орналастыру, елді 

мекен, урбандалу, ауыл, қала, 

агломерация, урбандалудың себептері мен 

салдары, урбандалған аумақтардың 

проблемаларын шешу жолдары. 

Халықтың құрамын қалыптастыру: халықтың 

көбею факторлары; этникалық құрамды 

қалыптастыру; жыныстық-жас құрамын 

қалыптас-тыру; көші-қон ағымының фактор-

лары; халықты орналастыру факторлары 

  

«Әлеуметтік- география»  бөлімінен негізгі ұғымдарды қарастырайық.  
Халық – демографиялық ғылымның басты бағыты, оның барлық 

аспектілері арқылы өтетін өзегі деседе болады, сондықтан оқу курсының 

барлық тақырыптарында кездеседі. Бұл ең алдымен халықтың әдіснамалық 

мәселелерін, оның құрылымын қарастыруды талап етеді. Жалпы ғылыми 

Ұғымды географиялық білім жүйесіне енгізу

Ұғымды жалпы және ауызша анықтау

Зерттелетін  ұғымның маңызды белгілерін анықтауға бағытталған 
білімалушылардың ақыл-ой әрекетін ұйымдастыру

Сезімдік-нақтылықты қабылдауды ұйымдастыру

Оқу  мақсаты мен уәждемесін анықтау
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түсінікте, халықты  әлеуметтік және биологиялық процестермен күрделі және 

әр түрлі байланыста болатын тұтас құбылыс ретінде қарастырылады.  

Халықтың даму кезеңдерін анықтау әр түрлі көзқарастармен (кейбір 

ғалымдар басты критерийді әлеуметтік-экономикалық жағдайда, басқалары таза 

демографиялық жағдайда көреді, ал кейбіреулері халықтың табиғи және көші – 

қон қозғалысының тенденциялары, оның әр түрлі уақытта орналасуы туралы 

сенімді статистикалық ақпарат алу мүмкіндіктерімен есептейді) ерекшеленеді: 

тек халық саны ғана емес, сонымен қатар сапалық сипаттамалары, құрылымы 

да ескеріледі. 

Халық дамуының негізгі заңдылықтары: халық дамуының әлеуметтік-

экономикалық процестермен өзара байланысы және өзара тәуелділігі, олардың 

өзара әсері:  табиғи (биологиялық) факторлармен анықталатын әлеуметтік - 

экономикалық жағдайлардан халықтың дамуының салыстырмалы тәуелсіздігі; 

өзін - өзі ұйымдастырудың, реттіліктің, стихиялық басқарудың болуы;  халық 

санының өсуі; дамудың біркелкі еместігі, гетерогенділігі (аймақтар, елдер, 

этникалық топтар бойынша); көбею түрінің өзгеруі. 

Халықтың құрылымы оның қозғалыс формаларымен байланысты. Уақыт 

пен кеңістіктің негізгі философиялық тұжырымдамаларына сәйкес халық 

қозғалысының екі формасы белгілі 

- табиғи: туылу, өлім, қартаю және т. б; 

- кеңістіктік (аумақтық): яғни көші-қон. 

Халық қозғалысының барлық формалары демографиялық саладағы 

нормалар мен көзқарастардың жиынтығына сай адамдардың демографиялық 

мінез-құлқымен байланысты. Олар: 

- матримоналды түсінік (некеге тұру, отбасын құру); 

- репродуктивті (прокреациялық) - бала туу; 

- өзін-өзі сақтау (өмір сүру үшін)  

- өзінің және айналасындағы адамдардың денсаулығына, өміріне деген 

көзқарас. 

Халықтың құрылымын (құрамын) оның жеке құрамдары құрайды – 

өздеріне тән ерекшеліктеріне байланысты адамдар топтарға бөлінеді. 

Демографиялық сипаттамаларға байланысты демографиялық және 

демографиялық емес құрылымдар бар.  

Демографиялық құрылымдар:  

- халықтың жыныстық құрамы;  

- жастық құрамы; - отбасы құрамы.  

-Демографиялық емес құрылымдар:  

- этникалық (ұлттық) құрамы;   

- нәсілдік құрылымы;  

- білім деңгейі; 

- тұрғылықты жері; 

- әлеуметтік құрамы; 

- экономикалық құрамы 
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Сонымен қатар, демографияда халықты санаттарға бөлуде бар. Бұл елді 

мекеннің немесе аумақтың тұрғындарының осы аумақпен байланысына 

байланысты жиынтығының жалпы сипаттамасы. Халықтың үш санаты 

бар:тұрақты, жергілікті, тіркелген халық [105]. 

Тұрақты халық – дәл сол уақытта белгілі бір елді мекен немесе аумақ 

тұрғындардың әдеттегі тұратын жері болып есептелінетін адамдардың 

жиынтығын біріктіретін халық санаты. 

Жергілікті халық – сол жердегі нақты тұрғындар, белгілі бір уақытта 

белгілі бір аумақта тұрған адамдардың жиынтығы. Санақ кезінде екі санат та 

ескеріледі.  

Тіркелген  халық (тіркеуде бар тұрғындар) – осы елді мекенге қандай да бір 

тіркеу ережелерімен (мысалы, тіркеумен) байланысты адамдар жиынтығын 

біріктіретін халық санаты. Бұл тұрақты және жергілікті тұрғындардан әкімшілік 

тұрғыда  рәсімделуімен ерекшеленеді. 

«Халық» ұғымы әлеуметтік география бөлімін және барлық 

демографиялық процестер мен құбылыстарды зерттеудің кілті бола отырып, 

әлеуметтік географиядағы демографиялық заңдылықтарды зерттеудің негізіне 

жатады (сурет 20). 

 

 
      

Сурет 20 - 9 сынып географиясындағы халықтың құрамын қалыптастыру, 

урбандалу және көші-қон ағындарының заңдылықтары 

Заңдылықтар

Діни 
құрамды 

қалыптас-
тыру

Сандық 
және 

сапалық 
құрамды 

қалыптас-
тыру

Урбандалу 
факторлары

Көші-қон 
ағындары-

ның 
факторлары

Ұлттық 
құрамды 

қалыптас-
тыру
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Халық туралы ұғымды және объект ретінде қалыптастыру үшін жеке 

адамның немесе адамдар тобының бейнесі жасалады. Жеке адам - белгілі бір 

табиғи және әлеуметтік жағдайда көбею қабілетінің арқасында жаңа ұрпақты 

өмірге келтіретін адамдар қауымдастығының бөлігі.  

«Туу» және «өлім» ұғымдары «халықтың көбеюі», «көбею түрі», «табиғи 

қозғалыс», «табиғи өсім», «өмір сүру ұзақтығы», «демографиялық жағдай», 

«демографиялық революция», «демографиялық проблема», «демографиялық 

жарылыс», «демографиялық дағдарыс», «депопуляция», «демографиялық 

саясат» сияқты ұғымдардың қалыптасуының негізіне жатады. 

Халық туралы тұжырымдаманың негізі болатын маңызды белгілерді, ішкі 

және сыртқы байланыстарды бөліп көрсету арқылы ақыл-ой әрекетін 

ұйымдастыру арқылы жасауға болады (сурет 21). 

 

 

Сурет 21 - Халық туралы ұғымды қалыптастыру 

Халық туралы қалыптасқан ұғымның  негізінде, жұмысты ары қарай 

жалпылау және  ауызша анықтау керек сонымен бірге терминді талқылауға 

бағытталуы тиіс. Анықтама – демографиялық процестерді бағалаудың 

салыстырмалы негізі туралы көзқарасты қалыптастырады. Анықтама арқылы 

білім алушылар осы ұғымды жан - жақты түсіну жолдарын іздейтін болады. Әр 

түрлі демографиялық процесстерді бағалау барысында білімалушылардың 

ойында жалпы және дерексіз (абстрактылы) көзқарас туындайды. Яғни, 

анықтама ұғымды толық түсіндірудің соңғы сатысы емес, оны түсінудегі 

қадамдардың бірі. 

Келесі қадам – анықтаманы білімалушылар өз бетінше ұғынуына жағдай 

жасайтын жұмыстарға қосу керек. Білім алушылардың білімі тұтас және 

кешенді сипатқа ие болғандықтан, оқу процесі барысында сыныптан сыныпқа 

Бірінші 
белгісі

•Адамдар 
қауымдастығы

Екінші 
белгісі

•Туу

Үшінші 
белгісі

• Белгілі бір аумақта 
тұру
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көшкен сайын ойы жинақталып мазмұны тереңдей бермек. Ең маңыздысы 

ұғымды түсінуде логикалық ойды дамыту керек. 

Кез - келген аймақтың тұрғындарын зерттеудегі бастапқы көрсеткіштердің 

бірі - оның саны. «Халық саны» ұғымы маңызды теориялық мәнге ие. Бұл 

көрсеткіш әлемнің жекелеген өңірлері мен елдеріне қатысты әлеуметтік және 

экономикалық географияны зерттеудің бүкіл кезеңінде халықты сипаттау үшін 

қолданылады. 

Оның әдіснамалық функциясы бұл жан басына шаққандағы белгілі бір 

фактінің деңгейін көрсететін экономикалық, әлеуметтік көрсеткіштерді 

есептеудің негізі болуы мен бірге әртүрлі елдердің көрсеткіштерін салыстыруға 

мүмкіндік береді. Халықтың санын зерттеу – халық туралы көрсеткіштер 

жүйесі туралы ұғымдарды қалыптастырудың бастапқы кезеңі. 

Сандық фактілерді қолдану арқылы сабақты қызықты ақпараттармен 

толықтыруға болады, бірақ сабақта тек сандарды қолданумен шектелуге 

болмайды. Оқушылардың сандарды міндетті түрде есте сақтауы өзекті 

проблеманың бірі, өйткені ол демографиялық жағдайларды зерттеуде көптеген 

қиындықтар туғызады және сол арқылы пәнге деген қызығушылықты 

төмендетеді. 

Мұғалім сабақты бірсыдыра тек өткізе салмай, түсінікті, мазмұны терең 

және қызықты өткізу үшін сабақ берудің ең тиімді, оңтайлы тұстарын анықтауы 

керек және ол мұғалімнің білім берудегі ең маңызды міндеттерінің бірі. Ол 

үшін міндетті түрде статистикалық деректерді енгізуі қажет - мысалы, әлем, 

жеке мемлекеттің, өз аймағының, өз елді мекеніңнің халық саны.Бір жыл 

ішіндегі халық санының динамикасын тек кесте және графикалық түрде 

көрсетуге болады. 

«Халық» және «халық саны» ұғымдарының бірқатар ерекшеліктері бар. 

 Біріншіден, халықты статикалық объект ретінде қарастыруға болады, яғни 

белгілі бір уақытта бүкіл планетадағы немесе жеке аумақтардағы адамдар 

топтарының жиынтығы.  

Екіншіден, халықты объект ретінде емес, динамикалық процесс, уақыт өте 

келе адамдардың өмір сүру ағымы, олардың негізгі сипаттамаларының өзгеруі 

ретінде зерттеуге болады.  

Үшіншіден, ұғымның қалыптасуы неғұрлым ауқымды және серпінді, ол 

жеке мемлекеттің немесе оның аймағындағы мәліметтерге қарағанда бүкіл 

планета тұрғындары туралы ақпараттың кеңеюіне байланысты. 

Оқушылардың жаңа білім деңгейі, планетаның немесе жеке 

мемлекеттердің,  өз еліңнің немесе аймағының жалпы халқы туралы 

қалыптасқан мәліметтерді білуге септігін тигізеді. 

«Халықтың тығыздығы» ұғымы «халық саны» ұғымымен тығыз 

байланысты, себебі ол халықтың бүкіл аумаққа таралуын сипаттайды. 

Демография үшін бұл көрсеткіштің өзіндік тұстары бар, өйткені планета 

халқының көбеюі бір тұрғынға шаққандағы ауданның көрсеткішін азайтады. 

Мемлекеттер арасындағы халықтың тығыздығы және  сол елдегі аймақ 

арасындада әртүрлі болып келеді. Бұл ұғым туралы түсінік қалыптастырудың 
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ең жақсы тәсілі - тақтаға 1 км2 масштабтағы квадрат сызу және ішіне 

адамдардың бірнеше фигураларын орналастыру (сурет 22). Осылайша, 

адамдардың аумақта орташа орналасуын көрсетуге болады. 

 

Сурет 22- Халықтың тығыздығы туралы түсінікті қалыптастыру 

 

«Халықтың ұдайы өсуі» ұғымы халық туралы қалыптасқан ұғымдар 

негізінде жасалады. Халықтың басты ерекшелігі - саны мен құрылымының 

үнемі өзгеруіне қарамастан, планетадағы тірі ағзалардың бір түрі ретінде 

сақталады. Бұл ұғым туралы түсінікке адамдардың әр түрлі кезеңдегі ұрпақтар 

жалғасы жатады.  

«Табиғи қозғалыс» және «табиғи өсім» ұғымдарын түсіндіруде арқылы 

«халықтың ұдайы өсуі» ұғымы мағынасының қолданыс аясы және мағынасы 

тереңдей бермек.   

«Табиғи қозғалыс» туу мен өлім процестерінің нәтижесінде халық 

санының өзгеруін реттесе, «табиғи өсім» туылғандар мен өлгендер арасындағы 

айырмашылықтың көрсеткіші. Аталған ұғымдар бір - бірімен тығыз 

байланысты болғандықтан, сабақ кезінде кешенді қарастырылуы керек. 

   Табиғи өсудің негізгі белгілеріне, мемлекеттер бойынша 

саралануында. Азия, Африка, Мұхиттық аралдар, Латын Америкасының 

көптеген елдерінде табиғи өсудің көрсеткіші өте жоғары. Аталған 

аймақтардағы табиғи өсімнің арқасында бүкіл әлемде халық санының өсуі 

байқалады. «Демографиялық жарылыс» ұғымы білім алушылардың 

статистикалық материалдармен, географиялық карталармен, сондай-ақ 

сызбамен жұмыс жасау нәтижесінде қалыптасуы мүмкін (сурет 23).  

 

  

Сурет 23 -Демографиялық жарылыс ұғымын қалыптастыру 
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 Демографиялық жарылысқа қарама - қарсы жағдайды депопуляция-

халықтың біртіндеп азаюы. Кейбір жағдайда оның орнына «ұлттың жойылуы» 

термині де қолданылады.  

Бұл ұғымды сурет арқылы түсіндіруге де болады ( сурет 24). 

 

 
 

Сурет 24- Депопуляция ұғымын қалыптастыру 

 

Білім алушыларда демографиялық ұғымдардың қалыптасуы түсіндірме-

иллюстрациялық, репродуктивті, проблемалық әдістерді қолдану арқылы 

жүзеге асуы керек. Олар білім алушыларда демографиялық процестерді, 

олардың үдерістерін тереңірек түсінуге, сонымен бірге олардың мүмкін дамуын 

болжауға көмектеседі. Ішінара іздену әдісі білімалушыларда әлем халқының 

динамикасын зерттеу, белгілі бір елдің демографиялық мәселелерін талдау 

және т. б. бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Халықтың демографиялық сипаттамасы мектептегі географиялық білімнің 

маңызды құрамдас бөлігі, ол елдегі және тұтастай әлемдегі әлеуметтік, 

экономикалық, саяси, экологиялық өзгерістерді түсіну, географиялық 

мәдениетті қалыптастыру үшін қажет [106]. 

Біздің ойымызша, әлеуметтік ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар 

арасында өзіне тән және тұрақсыз динамикасымен Қазақстандағы көші-қон 

процестері ерекше орын алуда. Халықтың көші–қоны тұрғындардың 

механикалық қозғалысының негізгі түрлерінің бірі және 9-сыныптағы 

Қазақстан географиясы курсында халықтың көші - қон заңдылықтарының 

негізіне жатады. 

9 сыныптағы «Әлеуметтік географияның» төртінші бөлімінде көптеген 

тақырыптар арасында «Қазақстандағы халықтың көші-қоны» тақырыбын 

зерделеуге ерекше орын қарастырылған, онда оқу мақсаты ретінде 

Қазақстандағы көші-қон процестерін талдау және көші - қонның негізгі 

бағыттарын айқындау көзделеді [34, 19 б.,107]. 
Қазақстанның нарықтық экономикасын қалыптастыруда, еңбек нарығында 

болып жатқан процестер мен көші-қон процесі еңбек нарығының ажырамас 

бөлігі ретінде зерделеуді бірінші кезектегі міндеттердің қатарына қояды. 

Республикамыздың егемендігін алуы, жақын және алыс шет елдерден 

атажұртына қазақ ұлтының қайта оралуына ықпал жасауымен бірге славян 

халықтарының, сондай-ақ немістердің, татарлардың, еврейлердің және басқа 

ұлттардың көшіп кетуімен қатар жүрді. 

Негізінен елден жоғары және орта арнаулы білімі бар, жоғары техникалық 

білікті жұмысшылар кетіп жатты. Кеткендердің көпшілігі балалар, 
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аймақтардың болашақ тұрғындары болды. Соңғы жылдары Қазақстанда оқу 

бағдарламаларының ұлттық стандарттарына байланысты негізгі білім беру 

құндылықтары мен мақсаттарын айқындау, оқушылардың жалпы деңгейінің 

жетістіктерін арттыруды, сондай-ақ инновациялар мен озық практика үшін 

қажетті дағдыларды дамытуды, мектеп бағдарламасы арқылы ұлттық 

бірегейлікті растау мен іске асыруды қамтитын оқыту әдістемелерін бағалау 

үшін үлкен жұмыс жүргізілуде. 

Көші-қон ағындарын зерттеу халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының 

динамикалық сипаттамаларын зерттеуде ситуациялық тәсілді қолдануды, 

кеңістіктік және уақытша әсер ету факторларын бағалау мен есепке алуды, 

сондай-ақ халықтың аумақтық қозғалысының себептерін анықтауды талап 

етеді. 

Көші - қон туралы дербес ғылымды қалыптастырудың негізі болып 

табылатын көші - қон тәсілі ерекше қызығушылық тудыруда. Бұл тәсіл 

Равенштейннің көші - қон заңдары сияқты теориялық әзірлемелерді қамтиды 

[108].  1885 жылы ағылшын ғалымы Е.Г. Равенштейн Ұлыбритания мен 

Солтүстік Американың көші - қоны мысалында, көші - қон теориясы 

саласындағы көптеген батыстық тұжырымдамаларға негізделген 11 көші-қон 

заңдарын (Ravenstein's Laws of Migration), немесе ережелерін тұжырымдады. 

Олардың негізгілері: 

1) көші - қонның көп бөлігі қысқа қашықтықтарға жүзеге асырылады; 

2) көші-қон біртіндеп жүреді; 

3) ұзақ қашықтықтарға жататын көші-қон негізінен ірі сауда немесе 

өнеркәсіп орталықтарына жіберіледі; 

4) әрбір көші-қон ағынына өзінің қарсы ағыны сәйкес келеді; 

5) қала тұрғындарына қарағанда ауылда тұратын халықтың қозғалысы 

басым және қарқынды. 

6) ішкі көші-қонда әйелдер неғұрлым белсенді болса, халықаралық көші-

қонда ерлер белсенділік танытады; 

7) көшіп-қонушылардың көпшілігі ересек халықты білдіреді, ал отбасы 

барлар өз елінен сыртқа көп көше бермейді; 

8) ірі қалалардың өсуі ондағы табиғи өсімге қарағанда халықтың көші-

қонына көбірек тәуелді; 

9) көші-қон ауқымы өнеркәсіп пен сауданың дамуымен, әсіресе көліктің 

дамуымен арта түседі; 

10) ауылдық жерлерден қоныс аударушылардың көпшілігі ірі өнеркәсіптік 

және сауда орталықтарына көшеді; 

11) көші-қонға көп жағдайда экономикалық себептер әсер етеді. 

Демографиялық процестердің басқа түрлеріне қарағанда көші-қон 

проблемасымен көптеген ғылымдар айналысады, ол алуан түрлі  және жан-

жақты зерттеуді талап ететін  құбылыстың қатарына жатады. 1999 жылы В.А. 

Ионцев көші-қонды зерттеу тәсілдерінің классификациясын жасады [109]. 

Соңғы жылдары бұл классификация толықтырылып және жетілдіріліп, 

зерттеу пәні көші-қонды қамтитын 17 ғылыми пәнге және оның 63 теориялық 
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әзірлемесі анықталды [110, 111]. Соның ішінде экономикалық тұрғыдан 

көлемді және салмақты деген 16 әзірлемені ерекше орынға қоюға болады. 

Оларға: неоклассикалық теория, адами капитал теориясы, Тодаро көші-

қонының экономикалық теориясы, халықаралық экономикалық тәртіп 

тұжырымдамасы және басқалар [112]. Демографиялық көзқарас саласындағы 

сегіз ғылыми әзірлеменің ішінде 1950 жылдары француз демографы А.Сови 

әзірлеген халықтың жалпы теориясы біздің ойымызша ең маңыздысы сияқты 

[113].  

Сол кездегі бірқатар теориялық әзірлемелердің ішінде А.Совидің халықтар 

теориясы бастапқы кезінің өзінде экономикалық және демографиялық болып 

бөлінген халықтың көші-қонын қамтыды. А. Сови атап өткендей, «демография, 

мөлшері және тұрақтылық дәрежесіне байланысты өз үлесін қосады». 

Халықаралық көші-қонның демографиялық аспектісін дамыта отырып, 

А.Сови «эмиграция әрдайым демографиялық салдарға ие, тіпті ол жұмыс табу 

үшін уақытша көшкен жағдайда да, өйткені ол ерлі-зайыптыларды ажыратады 

және тууды азайтады»  деп атап өтті [113, 78 б.]. 

Батыс ғалымдарының арасында алғашқылардың бірі болып Сови жұмыс 

күшін жеткізуші елдер үшін оның елден жаппай қоныс аударуының теріс 

салдарын теориялық тұрғыдан негіздеуге тырысты деп айтуға болады.  

А. Сови қазіргі заманның өте өзекті мәселесін қозғады – «ақыл-ойдың 

сытылуы», яғни жоғары білікті адамдардың қайтымсыз көші-қоны, оны 

«мұндай эмиграция пайда болған елдерге үлкен залал» деп санайды [113, 83 б.]. 

А.Сови көші-қонның «адам капиталына» өзіндік инвестиция екендігі 

туралы маңызды теориялық ұстанымды алға тартты [112].  А. Сови ережесінің 

ары қарай жалғасын тапқандығын Л.М. Парнелла, Д.Рикардоның және 

басқалардың еңбектерінен көруге болады [114]. 

Қазіргі қазақстандық қоғам үшін халықтың көші-қонының кейбір 

заңдылықтары айқын, тұрақты және айқындаушы сипатқа ие болды. Ең 

алдымен, бұл Е.Г. Равенштейннің жоғарыда аталған төртеуінің соңғысы [108]. 

Соңғы жылдары Қазақстаннан халықтың көшіп кетуі белең алуда (сурет 

25) ал ішкі көші-қон іс жүзінде  мүлдем басқарылмайды, көші-қонды реттеу 

және  тиісті басқару кезінде ғана көші-қон процесі өңірлердің әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуында оңтайлы рөл атқарады. 

25- суретте көрсетілгендей, 2019 жылдың 9 айында Қазақстаннан 34,2 мың 

адам көшіп кетті - бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,3% - ға 

артық (31,6 мың адам).   

Сонымен қатар, Қазақстанға барлығы 8 мың адам көшіп  келді, бұл бір 

жыл бұрынғыға қарағанда 14,4% - ға аз (9,3 мың адам). Нәтижесінде  көші-

қонның теріс сальдосы - 26,2 мың адамға дейін өсті. 
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Сурет 25 - Қазақстан Республикасындағы халықтың сыртқы көші-қоны (2019 

жылғы қаңтар-қыркүйек), мың адам [115] 

 Сыртқы көші - қонның теріс сальдосы 16 жастан зейнеткерлік жасқа дейінгі 

аралықты қамтыған -17,4 мың адам (23,6 мың адам көшіп кетті, 6,2 мың адам 

көшіп келді), (сурет 26). 15 жасқа дейінгі балалар арасындағы көші-қонының 

теріс сальдосы 8 мың адамды құрады (9,1 мың кетті, 1,1 мың келді).   

 

Сурет 26 - Қазақстан халқының жас топтары бойынша сыртқы көші-қоны 

(қаңтар-қыркүйек, 2019 ж.), мың адам [115] 

Басым түрде көшіп кетушілер қалалық тұрғындар екендігі талдау 

барысында анықталды: 28,8 мың адам немесе  көшіп кеткендердің жалпы 

санының 84,1%.  Ауылдан 5,4 мың адам қоныс аударды.    

 2019 жылғы 9 айдағы халықтың сыртқы көші-қонын статистикалық 

көрсеткіші (кесте 11). 2019 жылдың тоғыз айында қазақстандықтардың 

көпшілігі Ресейге көшкен -30,4 мың адам. Ресейден келгендер саны 2 197  

адамды құрады. 
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Ресейден кейін  елімізден кетушілер үшін екінші қолайлы ел Германия 

болып тұр, бұл елге 2 085 адам көшкен. Келесі орында Беларусь елі, бұл елге 

297 қазақстандық қоныс аударған. Сондай-ақ, бестікке 220 адам көшкен 

Өзбекстан мен 190 адам көшіп кеткен АҚШ орналасты. 

Қазақстандықтар сондай-ақ Қырғызстанға, Израильге, Қытайға, Түркияға 

және Канадаға да жиі  қоныстануда.  Сонымен қатар Қазақстанға Өзбекстаннан 

(2,9 мың адам), Ресейден (2,2 мың адам) және Қытайдан (686 адам) көшіп 

келген. 

 

Кесте 11 – Дүние жүзі елдері бөлінісінде Қазақстан Республикасы халқының 

сыртқы көші-қоны (2019 жылғы қаңтар-қыркүйек), адам саны [116] 

 

Дүние жүзі елдері Сыртқы көші – қон, адам саны 

Кеткендер Келгендер Көші –қон сальдосы 

Барлығы 34 198 7 998 - 26 200 

Ресей 30 362 2 197 - 28 165 

Германия 2 085 155 - 1 930 

Беларусь 297 49 - 248 

Өзбекстан 220 2 900 2 680 

АҚШ 190 69 - 121 

Қырғызстан 122 251 129 

Израиль 98 10 - 88 

Қытай 92 686 594 

Түркия 65 86 21 

Канада 58 6 - 52 

Басқалары 609 1 589 980 

  

Еңбекке жарамды жастағы тұрғындар (16 жастан зейнеткерлікке шыққанға 

дейін) ұтқырлық танытып отыр: Қазақстанға келгендер арасында – 6 209 адам, 

кеткендер арасында-23 586 адам. 

Сонымен қатар 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер арасында 1075 

адам келген болса 9083  адам қоныс аударған; зейнеткерлер 714 келгендер және 

1529 кеткендер қатарында. 

Ұлттық құрамына тоқталатын болсақ  келгендердің ішінде ең көбі қазақтар 

- 4500 адам, 1722 адам - орыстар, 217 адам-қарақалпақтар. Көшіп кеткендердің 

арасында орыстардың үлесі жоғары -24 966 мың адам, немістер (2 383) және 

украиндар (2 258), (кесте 12). 

Өңірлер бойынша шетел асқандардың арасында алғашқы үштікте  Шығыс 

Қазақстан (5 383 адам), Қарағанды (4 831 адам) және Қостанай (4 284 адам) 

облыстарының тұрғындары. Сонымен бірге Павлодар (4 212 адам) және 

Солтүстік Қазақстан  (3 287 адам) облыстарында қосуға болады (кесте 13). 
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Кесте 12 - Қазақстанның ұлттары арасындағы Қазақстан Республикасы 

халқының сыртқы көші-қоны (қаңтар-қыркүйек, 2019 ж.), адам саны [116] 

  

Келгендер Кеткендер 

Ұлты Барлығы,адам 

саны 

Ұлты Барлығы,адам 

саны 

Қазақстар 4 500 Орыстар 24 966 

Орыстар 1 722 Немістер 2 383 

Қарақалпақтар 217 Украиндар 2 258 

Өзбектер 195 Қазақстар 1 561 

Әзірбайжандар 179 Татарлар 807 

Украиндар 168 Поляктар 459 

Тәжіктер 136 Белорустар 409 

Немістер 126 Кәрістер 182 

Кәрістер 124 Өзбектер 145 

Қырғыздар 114 Шешендер 97 

Түріктер 96 Әзірбайжандар 71 

Татарлар 94 Гректер 68 

Ауғандар 34 Башқұрттар 66 

Белорустар 30 Молдавандар 63 

Күрдтер 30 Мордвалар 61 

Басқалары 260 Басқалары 597 

 

Көші-қонның оң сальдосы еліміздің төрт өңірінде ғана байқалады, 

олардың арасында Шымкент қаласы, Алматы, Маңғыстау және Түркістан 

облыстары бар. 

Кесте 13 - Қазақстанның облыстары мен қалалары бойынша халқының сыртқы 

көші-қоны (2019 жылғы қаңтар-қыркүйек), адам саны [116] 

 

 

Қазақстанның облыстары және 

қалалары 

Сыртқы көші – қон, адам саны 

Кеткендер Келгендер Көші – қон 

сальдосы 

1 2 3 4 

Қазақстан Республикася 34 198  7 998 - 26 200 

Шығыс Қазақстан облысы 5 383 366 - 5 017 

Қарағанды облысы 4 831 272 - 4 559 

Қостанай облысы 4 284 698 - 3586 

Павлодар облысы  4 212 188 - 4 024 

Солтүстік Қазақстан облысы 3 287 439 - 2 848 

Алматы қаласы  2 675 777 - 1 898 

Ақмола облысы  2 386 235 - 2 151 

Нұр-Сұлтан қаласы  1 407 478 - 929 

Ақтөбе облысы  1 376 28 - 1 348 
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Кестенің жалғасы 13 

1 2 3 4 

Батыс Қазақстан облысы 1 285 90 - 1 195 

Алматы облысы  1 155 1 456 301 

Жамбыл облысы 781 176 - 605 

Маңғыстау облысы 329 1 768 1 499 

 Шымкент қаласы 293 622 329 

Атырау облысы 267 126 - 141 

Түркістан облысы 196 261 65 

Қызылорда облысы 51 18 - 33 

 

Қазақстанның ішкі көші-қоны 2019 жылдың үш тоқсанының қорытындысы 

бойынша 825,9 мың адамды құрады. Қазақстандағы ішкі көші-қон бойынша 

көшбасшы болып республиканың астанасы Нұр - Сұлтан қаласы тұр [117]. 2019 

жылғы қаңтар-қарашада 2018 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда Нұр-

Сұлтан қаласына келгендер саны 55,1% - ға, кеткендер саны 48,2% - өскен. 

Қаланың негізгі көші-қоны өңіраралық көші - қон есебінен жүруде: 2019 жылғы 

қаңтар-қарашада келгендер 78765 адамды, кеткендер 46754 адамды құрайды. 

Елорданың көші-қон өсімінде келгендердің үлесі Ақмола облысынан - 

20,7%, Түркістан облысынан - 10,6%, Қарағанды облысынан - 9,2%, Шығыс 

Қазақстан облысынан - 8,6%, Алматы қаласынан - 7,2% және басқа 

облыстардан - 43,7% құрайды. Нұр-Сұлтан қаласына ТМД елдеріненде көшіп 

келіп жатқандар жетерлік. Көшбасында Өзбекстан (+100 адам) және 

Қырғызстан (+34 адам). Кейінгі орындарда Украина (+9 адам), Әзірбайжан (+8 

адам), Тәжікстан (+5 адам) және Түрікменстан (+3 адам). Алыс шетелдер 

арасынан көшіп келгендер Қытайдан (+161 адам), Моңғолиядан (+31 адам) 

және Түркиядан (+12 адам). 

Ұлты бойынша келгендердің құрылымында ең үлкен үлес салмақты 

қазақтар алады - келгендердің жалпы санының 89,8% және кеткендердің 88,4%. 

Келгендер мен кеткендер арасында орыстардың үлесі 4,8% және 5,9%, 

өзбектер - 0,9% және 0,9%, украиндар - 0,7% және 0,8%, татарлар - 0,7% және 

0,7%, немістер - 0,5% және 0,7%, басқа ұлттар - 2,6% және 2,6% құрайды.  

Қазақстандағы көші-қон заңдылықтарын анықтау үшін мысал ретінде 

халықтың айтарлықтай көшіп кету сипаты байқалатын Қостанай облысындағы 

халықтың көші-қонын қарастырамыз. Қостанай облысы Қазақстанның 

солтүстік облыстарының арасында аумағы бойынша ең үлкен (196 мың шаршы 

км). 2020 жылғы дерек бойынша облыс халқының саны 910,6 мың адам. Облыс 

халқының эмиграция және иммиграция көрсеткіштері демографиялық 

процестердің қарқындылығына байланысты өзгеріп отырады. 2020 жылғы 

індеттің қарқын алуына байланысты бұл процесс едәуір баяулады. 

Қостанай облысының демографиялық және экономикалық дамуында көші-

қон маңызды рөл атқарады. Көші-қон ағындары санының, бағытының, 

белсенділігінің өзгерісін  Қостанай облысының статистикалық деректері береді. 
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Облыстағы көші-қон процесстерінің сипаты мен бағыты ХХ ғасырдың 90-

жылдарынан өзгере бастады. Осы кезеңдерде облыстан басқа ұлт өкілдерінің 

жаппай көшуі белең алды. Себебі 1991 жылы бұрынғы КСРО-ның ыдырауы 

нәтижесінде саяси, экономикалық және туыстық байланыстар біршама 

төмендеді. Бұл тек этникалық емес, сонымен бірге халықтың әлеуметтік 

құрылымын өзгертуде де  маңызды рөл атқарды. Соңғы жылдары көші-қон 

процестері біртіндеп тұрақтана бастады, дегенменде ол айтарлықтай теріс мәнді 

көрсетуде (сурет 27). Мәселен, 2019 жылдың қаңтар-қараша айларында облыс 

халқы көші-қон есебінен 6209 адамға азайды. 

Халықтың басым бөлігі Ресей Федерациясына, Германияға, Беларусь 

Республикасына, Польшаға көшкен. Көшіп келушілер арасында Өзбекстан 

Республикасынан, Тәжікстан Республикасынан, Қырғыз Республикасынан, 

Әзірбайжан  Республикасынан,  Армения Республикасынан келгендер басым. 

Ішкі көші-қонда көшіп келушілер үшін Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары, 

Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының тартымдылығы жоғары нәтиже 

көрсетті. 

 

Сурет 27 - Қостанай облысы халқының көші-қон өсімі және кемуі [118] 

Елімізде Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының 2017-2021 

жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды, ол Қазақстан Республи-

касындағы көші-қон процестерін басқарудың қолданыстағы тетіктерін 

жетілдіруге бағытталған [119]. Тұжырымдама Қазақстан Республикасы көші-

қон саясатының стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ оларды 

елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы, көші-қон процестерінің жалпы 
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мемлекеттік мүдделері мен әлемдік даму үрдістерін сақтау мән мәтінінде іске 

асыру тетігін айқындайды. 

Тұжырымдаманың негізгі мақсаты білікті жұмыс күшіне қажеттілікті 

қамтамасыз етуге және адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау негізінде 

көші-қон процестерінің теріс салдарларын азайтуға бағытталған Қазақстан 

Республикасының тиімді көші-қон саясатын жүргізу: 

- демографиялық және экономикалық өсуді ынталандыруға негізделген 

көші-қон процестерін реттеудің тиімді моделін құру; 

- урбандалу процестері тұрғысынан ішкі көші-қонды басқарудың 

тиімділігін арттыру; 

- ішкі көшіп келушілерді орналастыруды оңтайландыру және 

ынталандыру; 

- ішкі көшіп келушілерді бейімдеу және есепке алу жүйесін жетілдіру;  

- шетелде тұратын этникалық қазақтарды қайтаруды ынталандыру;  

- қандастардың, көшіп келушілердің елдің әлеуметтік - экономикалық және 

саяси өміріне бейімделуі және кірігуі үшін жағдайлар жасау;  

- шетелдік жұмыс күшін тарту тетіктерін жетілдіру; 

 - заңсыз көші-қон мен адам саудасының жолын кесу жөніндегі шараларды 

күшейту. 

2015 жылы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

халықтың көші-қоны және жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

қабылданды, оның шеңберінде этникалық қазақтардың тарихи отанына 

оралуын ынталандыру көзделген [120]. 

Заңэтникалық қазақтарға қоныстану өңіріне қарамастан оралман 

мәртебесін беруге бағытталған. Этникалық қазақтар шетелдік азаматтарға 

қарағанда көші-қон полициясына төлем қабілеттілігін растаусыз өтініш жасай 

отырып, тұруға ықтияр хат ала алады; 

Заң:  

- этникалық қазақтардың жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөніндегі 

белсенді шаралар шеңберінде заңнамаға сәйкес оралмандарды қабылдау 

квотасын белгілей отырып, Үкімет айқындаған өңірлерге қоныстанған 

жағдайда әлеуметтік пакет алуына;  

- өздері тұруға ықтиярхат алғаннан кейін бір жылға дейін азаматтық алу 

рәсімін оңайлатуға бағытталған. 

Халық санының өзгеру факторларының бірі-ішкі және сыртқы көші-қон. 

2019 жылдың 9 айында көші - қон нәтижесінде Қазақстаннан 26 мыңнан астам 

адам көшіп кетті, оның ішінде 17,4 мыңы-еңбекке қабілетті халық. Үш 

тоқсанның қорытындысы бойынша халықтың сыртқы көші-қон сальдосы -26,2 

мың адам (бір жыл бұрын-22,2 мың адам болатын). Қазақстандағы көші-қон 

процестерінің статистикалық деректерін талдау негізінде мынадай 

заңдылықтарды атап өтуге болады: 

- Қазақстандағы ішкі көші-қон процестерінің негізгі үрдістері «қала-ауыл» 

арасына көшу процесі қалыптасты;  
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- таяу және алыс шетелдерге эмиграция өсуде және айтарлықтай жоғары 

деңгейде сақталуда; 

 - сыртқы көші-қон сальдосы соңғы жылдар теріс нәтижені тұрақты 

көрсетуде; 

- көшіп кетушілердің негізгі ағыны жақын шет елдерге кетеді; 

- көшіп келушілердің негізін таяу және алыс шетелдерден көшіп келген 

этникалық-қазақтар, мәжбүрлі қоныс аударушылар, Орталық Азия 

республикаларынан келетін экономикалық мигранттары құрауда; 

 - еңбек пен өмір сүру жағдайлары неғұрлым қолайлы өңірлерде көші-қон 

өсімінің өсуі;  

- көшіп кетушілердің басымы халық саны мен тығыздығы жоғары, 

экологиялық проблемалары, тұрғын үй тапшылығы, тұрақты жұмысының 

болмауы бар өңірлер үшін тән процесс. 

Көші-қонның теріс сальдосы негізінен сыртқы көші-қон есебінен 

байқалуды. Ал ішкі көші-қон бойынша оң сальдо байқалуды. Көші-қон 

ағындарының негізгі факторы экономикалық себептермен тікелей байланысты  

және солай болып қала береді, яғни  адамдардың жұмыс табуға немесе 

жалақысы жоғары жұмыс табуға деген ұмтылысы. Мұндай көші-қонның 

негізінде белгілі бір экономикалық заңдардың қолданылуы жатыр, оларға 

әлемдегі және Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық дамудың біркелкі емес 

сипаты әсер етеді. Осыған мысал ретінде халықты республиканың солтүстік 

өңірлеріне көшірудің мемлекеттік бағдарламасын жатқызуға болады. [121]. 

Тарихи-географиялық тұрғыдан Н.Э. Масанов, [122], Б.Н. Қалдыбеков, 

[123], М. Қозыбаев, [124], К.Д. Каймулдинова, Б.Ш. Абдиманаповтың 

жұмыстарын атап өтуімізге болады [125]. Қазақ халқы мен басқа да 

этностардың қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстарына бейімделуі 

бойынша, сондай-ақ халықтың қауіпсіз және шаруашылық жүргізу үшін 

қолайлы аумақтарға көшуінде негізгі себептердің біріне жатқызуға болады 

 

2.2 «Экономикалық география» бөліміндегі экономикалық-

географиялық  ұғымдар  мен  заңдылықтар» 

Заңдар мен заңдылықтарды зерттеу кез-келген ғылым үшін, оның ішінде 

әлеуметтік-экономикалық география үшін де өзекті. Қоршаған орта мен қоғам 

арасындағы қатынастарды орнату және түсіну, себеп - салдарлық 

байланыстарды табу үшін экономикалық және географиялық ұғымдар мен 

заңдылықтарды зерттеудің әдістері мен тәсілдерін игеру қажет. 

Танымдық іс-әрекет процесі білім алушыларда ойлаудың белгілі бір түрін, 

шындықтың белгілі бір жалпыланған көрінісін қалыптастырады. Шынайы білім 

адамның ойлауындағы шындықтың шынайы көрінісі ретіндегі танымдық іс-

әрекет процесінің нәтижесі. 

Көп жағдайда, білім алушыларда сөздік-логикалық ойлау дамыған, ал 

көрнекі-әрекеттілік және көрнекі-бейнелік ойлау түрлеріне көп мән бере 

бермейді. Тұтас ойлау логикалық ойлаумен қатар қиялдың дамуына және 

ойлауына,  оның кешенділігіне, түйсігіне әсер етеді. Олар өз кезегінде 
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географиялық ойлауды дамытады. Географиялық ойлау – бұл жалпы 

географиялық мәдениеттің салдары. Оның басты ерекшелігі - күрделілігінде, ол 

бір «элементке» немесе бір «салаға» бағытталмаған [126]. 

Қазіргі заманғы географиялық ойлау, географиялық ойлауды (кешенділік, 

аумақтылық, нақтылық) «үштұғырлы» түсіндіруге негіздейді және оны 

әлемнің бірлігімен, жүйелілікпен, интегралдылықпен, экологияландыру және 

жаһандандырумен толықтыра отырып, жергілікті, өңірлік, ұлттық, құрлықтық, 

аймақтық және басқа да жеке проблемаларды әлемдік аспектілерге міндетті 

түрде сәйкес келу талабымен толықтырады (кесте 14). 

  

Кесте 14 - Экономикалық-георафиялық заңдылықтарды зерттеу үшін қажетті 

географиялық ойлаудың негіздері 

   
Кешенділік 

Аумақтық Нақтылық 

Жүйелілік Дүниежүзілік бірлік 

Экологияландыру Жаһандық 

Интегралдық 

 

Н.Н. Баранский географиялық ойлау ұғымының негізі деп аумақтық және 

күрделілікті есептейді. Географиялық ойлау кеңістіктік парадигмамен тікелей 

байланысты екенін де атап өтті. Дәстүрлі салалық және аумақтық тәсілдер, 

аумақтық және кешенді деп қарастырылды. Ол қолданыстағы салаларды елдер 

мен аймақтарда бар кешенде, ал аумақтарды белгілі бір табиғи жағдайлар мен 

ресурстарға арналған салалар кешені ретінде қарастырды. 

Ол талдау мен тұжырымдардың дұрыстығын географияда нақты тәсіл 

арқылы анықтауға болады деп бірнеше рет атап өтті. «Әр түрлі аудандар 

әртүрлі сипаттамаларға ие» болуына байланысты кәсіпорындарды салуда және 

олардың жұмыс істеуінде  халық сирек немесе қоныстанбаған және тығыз 

орналасқан аудандардың мүмкіндігінде үлкен айырмашылық бар. 

Географияның басқа ғылымдардан айырмашылығы да осында. Зерттеу 

жұмыстары жергілікті жағдаймен тығыз байланысты. Яғни табиғи, 

экономикалық және әлеуметтік процестерді жеке-жеке емес, жергілікті жердегі 

нақты өмір жағдайымен тығыз байланыста зерттейді. Н.Н. Баранскийден кейін 

аумақтық көзқарас географиялық ойлаудың басты негізі ретінде қарастырылды. 

Көбінесе аймақтың дамуында аумақтық фактор үш тұрғыдан 

қарастырылды: 1) Әр түрлі ресурстар мен жағдайлардың тасымалдаушысы 

ретінде; 2) Әр түрлі функцияларды орындау тұрғысынан – экономикалық, 

әлеуметтік, экологиялық, әлеуметтік-мәдени, саяси-ұлттық және т.б ретінде; 3) 

Онда орналасқан объектілердің реттілігіне әсер ететін кеңістіктің ерекше 

қасиеті ретінде [127]. 
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«Аумақты сезіну әр адам үшін өте маңызды. Бірақ оны механикалық 

тұрғыдан аумақты әртүрлі объектілермен «толтырумен емес, диалектикалық 

тұрғыдан - олардың арасындағы күрделі қатынастарды ескере отырып, 

«құбылыстар арасындағы» кеңістіктік байланысты көрсету», мемлекеттер мен 

аудандардың үйлесімді, логикалық толық сипаттамасын беру керек. Аумақты 

әртүрлі деңгейлерде  масштабына байланысты зерттеуге болады. Максаковский 

В.П. [128]. 

География ғылымы зерттеудің күрделі нысандарының бірі – қоғамның 

аумақтық ұйымдастырылуын қарастырады, бұл табиғатты пайдалану мен 

материалдық өндірістен бастап әлеуметтік-саяси және мәдени-идеологиялық 

салаларға дейінгі барлық алуан түрлілігінде қоғам өмірін зерттейтін әлеуметтік-

географиялық ғылымның қалыптасуын көрсетеді [129].  

Бұл жағдайда географиядағы заңдар мен заңдылықтар туралы мәселені 

көтеру өте қиын, бірақ оны елемеуге болмайды, өйткені мәселенің жай-күйін 

қарапайым талдаудың да үлкен ғылыми және әдіснамалық маңызы бар. Осы 

мәселені зерттеуге арналған көптеген ғылыми еңбектер жарыққа шықты [130, 

131, 132, 133, 134]. 

Заңдардың іс-әрекетінің нақты көріністері - бұл заңдылықтар. П.Я. 

Баклановтың айтуынша, «заңның санатында құбылыстың мәні бар».  

Заңдылықтың санаттары осы субъектіні жүзеге асырудың ең тұрақты 

тенденциясын көрсетеді. Осыған байланысты заңдылықтар заңдарға қарағанда 

нақтырақ, тар және өзгермелі [135]. 

Қоғамдық өндірісті орналастыру заңдылықтары туралы сұрақты 

алғашқылардың бірі болып А.Е. Пробст көтерді. Ол әдіснамалық маңызды 

тәуелділікті анықтады: өндірісті орналастыру оның дамуына қарағанда екінші 

ретте болуында [136]. 

В.Я. Ромның пікірінше, «өндірісті дамыту заңдары бастапқы және оны 

орналастырудың нақты және ерекшелік процестерін анықтайды», демек 

«өндірісті орналастырудың арнайы заңдарының болуын негіздеудің қажеті 

жоқ» [137]. Дегенмен, ғалымдардың экономикалық-географиялық заңдарды 

анықтау әрекеттері қызықты. Әр түрлі авторлар заңдар санатына аумақтық 

еңбек бөлінісі, кеңістіктік дифференциация, кеңістіктік шоғырлану (немесе 

агломерация) және басқа заңдарды жатқызады. 

С.Я. Ныммик қоғам өмірінің негізгі кеңістіктік заңы ретінде әлеуметтік-

экономикалық кеңістіктік жүйелерді қалыптастыру туралы қорытындыға келді 

[138]. Кеңістіктік жүйенің қалыптасу мәселелерін терең теориялық талдау М. Д. 

Шарыгиннің еңбектерінде де көрініс тапқан [139, 140]. 

Қоғамның даму заңдары (оның ішінде өндіріс) бастапқы болып 

есептелінеді және оның кеңістіктік ұйымдастырылу процестерін анықтайды.  

Қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының заңдылықтары маңызды 

экономикалық заңдардың кеңістіктік көрінісі, сонымен қатар қоғам өмірін 

кеңістіктік ұйымдастырудың тұрақты өзара байланысты және өзара тәуелді 

процестерінің көрінісі. 
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Демек, қоғам өмірінің кеңістіктік аспектісін зерттейтін экономикалық және 

әлеуметтік география жалпылау тұрғысынан заңдылықтың неғұрлым нақты 

және «төмен»санатымен айналысады. Заңдылықтың санаты, әдетте, белгілі бір 

талаптарға сәйкес келуі керек, атап айтқанда: белгілі бір құбылыстарды 

анықтайтын себептердің болуын көрсету. Заңдылық фактіні, қасиетті немесе 

құбылысты сипаттау емес. 

Географиялық заңдылықтарды зерттеу мәселелерін талдау белгілі бір 

иерархияның болуына болжау жасауға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта 

географиялық ғылымда географиялық кеңістік ретінде әрекет ететін бірыңғай 

зерттеу объектісі бар екендігінде күмән жоқ. Оның мәні әртүрлі иерархиялық 

деңгейдегі интеграцияланған геожүйелерді, соның ішінде табиғи және 

әлеуметтік компоненттерді көрсетеді. Тиісінше, осы геожүйелік деңгейде ең 

жоғары тәртіп заңдылықтары әрекет етуі керек. 

А. Н. Ласточкиннің пікірінше, «ерекшеліктері ұқсас» заңдылықтар табиғат 

пен қоғам бір кеңістіктің аясында және осы кеңістікке сыртқы планетарлық 

және астрономиялық факторлардың әсерінен бірдей әсер етуінен деп ойлайды 

[141]. 

Сондықтан реттілігі жоғары географиялық заңдылықтар географиялық 

кеңістікке, геожүйелерге сыртқы күштердің әсер етуімен айқындалады. Бұл 

жағдайда интегралды геожүйелерге сыртқы күштердің әсері жаһандық және 

жергілікті (яғни геотопологиялық геожүйе ілімінің бөлімі) деңгейге 

дейінбайқалады. Географиялық заңдылықтардың келесі иерархиялық деңгейі 

табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуімен байланысты, геоэкология және 

табиғатты пайдалану саласындағы мамандар бұл өзара үлкен рөл атқарады деп 

сендіреді [132, 9 б.].  

Иерархияның төменгі сатысы табиғатта және қоғамда жеке бөлшек  

күйінде көрінетін географиялық заңдылықтармен ұсынылған. Дәл осы деңгейде 

табиғи және әлеуметтік аумақтық жүйелердің нақты геожүйелік қасиеттері 

пайда бола бастайды. Әрі қарай, қабылданған логикаға сүйене отырып, арнайы 

географиялық заңдылықтар белгілі бір типтегі жүйелерде де көрініс табады деп 

болжауға болады. Олардың әрекеті белгілі бір геожүйелерден асып кетпейді, 

бірақ олар белгілі бір қызмет салаларын аумақтық ұйымдастырудың 

ерекшеліктерін  зерттеу үшін маңызды. 

Географиялық заңдылықтардың иерархиялық бағыныштылығына қатысты 

бұл көзқарасты Л.Ю. Мажар ұсынды [142], (сурет 28). 

Географиялық заңдылықтардың ұсынылған иерархиясы аумақтық 

жүйелердің дамуына иерархияның «өзінің» деңгейінің заңдылықтары ғана емес, 

сонымен бірге одан да жоғары заңдылықтардың әсер ететінін анықтауға 

мүмкіндік береді. Мұның барлығы геожүйелік тәсілдің мәнін көрсетеді. 

Әлеуметтік география үшін 3 және 4 деңгейлердің заңдылықтары өте 

маңызды. Сонымен қатар, үшінші деңгейде қоғамның кеңістіктік 

ұйымдастырылуының ең маңызды деген жалпы заңдылықтары зерттеледі, ал 

төртінші деңгейде адамдар қызметінің белгілі бір саласы үшін қолданбалы 
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маңызы бар белгілі бір типтегі аумақтық жүйелерді кеңістіктік 

ұйымдастырудың нақты заңдылықтары зерттеледі. 

 

 

 
Сурет 28 -Географиялық заңдылықтардың иерархиясы [142] 

Географиялық заңдылықтардың ұсынылған иерархиясы аумақтық 

жүйелердің дамуына иерархияның «өзінің» деңгейінің заңдылықтары ғана емес, 

сонымен бірге одан да жоғары заңдылықтардың әсер ететінін анықтауға 

мүмкіндік береді. Мұның барлығы геожүйелік тәсілдің мәнін көрсетеді. 

Әлеуметтік география үшін 3 және 4 деңгейлердің заңдылықтары өте 

маңызды. Сонымен қатар, үшінші деңгейде қоғамның кеңістіктік 

ұйымдастырылуының ең маңызды деген жалпы заңдылықтары зерттеледі, ал 

төртінші деңгейде адамдар қызметінің белгілі бір саласы үшін қолданбалы 

маңызы бар белгілі бір типтегі аумақтық жүйелерді кеңістіктік 

ұйымдастырудың нақты заңдылықтары зерттеледі. 

Жинақталған тәжірибе мен анықталған заңдылықтар осы контекстегі 

аумақтық әлеуметтік жүйелердің мәнін талдауға мүмкіндік береді. Ең алдымен, 

олардың қалыптасуы ең жоғары санаттың географиялық заңдылықтарына 

негізделген: кеңістіктік шоғырлану (агломерация), аумақтық еңбек бөлінісі, 

аумақтық саралау және т. б. 

С.Я. Ныммиктің айтуынша, әлеуметтік-экономикалық кеңістіктік 

жүйелердің қалыптасуы қоғам өміріндегі негізгі кеңістіктік заңы қатарына 

жатады [138, 21 б.]. Сондықтан жүйенің қалыптасуы жоғары деңгейлі 

заңдылықтардың, сондай-ақ тиісті жағдайлар мен факторлардың нәтижесі және 

оны қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының маңызды заңдылықтарының бірі 

деп санауға болады. 

Бұл процестердің арасында жеке сипаттағы заңдылықтар да бар. Оларды 

анықтау және талдау оқу процесінде әлеуметтік геожүйелерді қалыптастыру 
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1 деңгей .Біріктірілген(кіріктірілген) геожүйелердің даму 
заңдылықтары (сыртқы планетарлық жағдайлар мен 

факторлардың әсері)

2 деңгей. Табиғи және жалпы геожүйелер әсерінің 
заңдылықтары

3 деңгей. Қоғамдық геожүйелер дамуының 
заңдылықтары

4 деңгей. Аумақтық жүйелердің даму заңдылықтары 
(аумақтық-өндірістік, туристік-рекреациялық және т. б.).
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және дамыту процесін түсіну үшін өте маңызды. Әлеуметтік-экономикалық 

даму проблемаларын сындарлы шешу деңгейіне жету үшін дәл осы жеке 

заңдарға назар аудару керек. Бұдан шығатыны, қоғамның кеңістіктік 

ұйымдастырылуының маңызды заңдылықтарының бірі-экономикалық заңдар 

мен жоғары деңгейдегі заңдардың өзара әрекеттесуінің нәтижесі болатын 

аумақтық-әлеуметтік жүйенің қалыптасуы. 

Экономиканың және бүкіл қоғамның аумақтық ұйымдастырылуының 

экономикалық заңдары мен заңдылықтары аумақтық жүйелердің қалыптасуын 

«талап етпейді», бірақ элементтердің кеңістікте орналасу тенденцияларын 

білдіреді, интегралды жүйелердің қалыптасуының объективтілігін анықтайды.  

Аумақтық-әлеуметтік жүйенің даму деңгейі экономиканың даму сипатын 

және тұтастай алғанда қоғамның жетілу дәрежесін көрсетеді. Осылайша, 

география ғылымында объективті заңдардың логикалық негізделген жүйесін 

құруға деген ұмтылыс эмпирикалықтан географиялық кеңістікті білудің 

теориялық деңгейіне көшудің дәлелі. 

Сонымен қатар, білімнің жетіспеушілігімен байланысты заңдарды 

қабылдаудағы туындайтын қиыншылық, заңдарды мүлде анықтауға немесе 

қабылдауға болмайды деген сөз емес. Ғылымда заңдар мен заңдылықтардың 

болуы оның жалпы даму деңгейінің дәлелі, сондықтан географиялық 

ғылымның дамуында осы аспектісіне көбірек назар аудару керек. Сондықтан 

оқу процесінде қоғамның кеңістіктік ұйымдастырылуының заңдылықтарын 

зерттеу ерекше теориялық және қолданбалы мәнге ие. 

Қазіргі уақытта қоғамның кеңістіктік және аумақтық ұйымдастырылуына 

көп көңіл бөлінуде. Кең мағынада айтатын болсақ қоғамның аумақтық 

ұйымдасуы еңбектің географиялық бөлінуіне, өндіргіш күштердің орналасуына, 

адамдардың қоныстануына, қоғам мен табиғат арасындағы қатынастарға, 

аймақтық әлеуметтік-экономикалық саясатқа және т. б. байланысты барлық 

мәселелерді қамтиды [143]. 

Қоғамның аумақтық ұйымдасуы процесс және осы процестің нәтижесі 

түрінде әрекет етеді. Сондықтан оны екі жақты түсіндіруге болады. 

- бұл басқару құрылымдарын біріктіретін халықтың, өндірістің, табиғатты 

пайдаланудың жұмыс істейтін аумақтық құрылымдардың үйлесімі-бұл нақты 

аумақтық шеңбердегі қоныс аудару және шаруашылық элементтері әртүрлі 

иерархиялық деңгейдегі аймақтар;  

- бұл бүкіл қоғамның және оның жеке аумақтық қауымдастықтарының 

әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету мақсатында олардың 

қатынастарын, байланыстарын, бағыныштылығы мен өзара тәуелділігін ескере 

отырып, халықты орналастыру және өндіріс, табиғатты пайдалану 

процесстерінің немесе әрекеттерінің жиынтығы. 

Қоғамның кеңістіктік ұйымдасуыоның барлық элементтерін, құбылыстары 

мен процестерін белгілі бір аумақта орналастыруды қарастырады. Д. 

Флиднердің пікірінше [144] геокеңістік – бұл «контейнер», онда әртүрлі 

нысандар (заттар) мен адамдар үш өлшемді кеңістікте орналасқан. Екінші 

жағынан, геокеңістіктегі тәртіп (реттегіш) ретінде түсіндіруге болады. Бұл 
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жағдайда элементтер мен олардың арасындағы қатынастарды ретке келтіру 

ретінде түсіндіріледі, яғни «кеңістіктік құрылым» -  қасиеттерін қабылдайды. 

Кеңістікті-құрылымдық, морфологиялық, процессуалдық, функционалды 

аспектілер арқылы қарастыру керек. Ең маңыздысы осы кеңістіктің құрамын 

анықтау керек. Әлеуметтік-экономикалық кеңістік геокеңістіктің бір түрі 

ретінде белгілі бір элементтерден тұрады, өзіндік өлшемдері, өзіндік 

динамикасы және кинетикасы бар. 

Ақпараттық, жүйелік-құрылымдық және басқа парадигмалармен қатар 

геокеңістіктік парадигмасы, пәнаралық жалпы ғылыми деңгейдің санаты 

ретінде әрекет етеді. Сондықтан  географиялық ойлаудың мәні, ең алдымен 

проблемаларды аумақтық (кеңістіктік) деңгейде сезіну. Геокеңістіктік 

парадигмасының құрылымы үш блокты қамтиды (сурет 29). 

Географиялық көзқарас географиялық емес ғылымдарда дамыған тар 

мағынадағы құбылыстардың мөлшеріне қарағанда, кеңістіктік көзқарастың 

үлкен өкілі іспеттес. Кеңістіктік көзқарастың көптеген жалпы белгілері, ең 

алдымен, географиялық тәсілдің мысалында, аймақтық ғылымдардағы 

географиялық аудандастыруда, картаға түсіру әдістері мен нәтижелерінде, 

географияда құрылған әртүрлі аймақтық ақпаратты қолдану ретінде әзірленді 

[145]. 

Географиялық және әлеуметтік-географиялық кеңістіктер континуалдылық 

пен дискреттілік сияқты қасиеттерге ие, олардың өзара әрекеттесуінде 

географиялық өрістер пайда болады: орталық және периферия (шеткі 

аймақтар). Өрістерде заттық, энергетикалық, инновациялық және басқа да 

әлеуеттер жинақталып оны іске асыру барысында бүкіл географиялық 

кеңістікте сапалы өзгерістер орын алады. 

 
 

  

Сурет 29 - Геокеңістіктік парадигмасының құрылымы 

Қоғамның кеңістіктік-уақытты құйымдасу формасы, өзара байланысқан 

және үйлесімділік тапқан, адам өміріндегі қоғамның дамуы және көбеюі 

енгізілген процестердің жиынтығы. Әр түрлі тіршілік иелері, географиялық 

Зерттеу объектісінің маңызды 
қасиеттерін есепке алу

Ғылымның арнайы 
тілін қолдану 

(картаның тілі)

Зерттеудің негізгі 
принциптері мен 
әдістерін қолдану
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немесе интегралды табиғи және әлеуметтік кеңістіктің бір бөлігіне немесе 

қабатына сәйкес келеді. Қоғамдық тіршілік–табиғи және әлеуметтік-

экологиялық ортада жүретін құбылыс. 

«Экономикалық география» бөліміндегі ұғымдардың мазмұнымен 

мемлекеттерге, аудандарға, елді мекендерге, өндіріс салаларына берілген 

экономикалық-географиялық сипаттамалардан танысуға болады. 

Н.Н. Баранский  «сипаттау үшін,  осы елді немесе ауданды басқалардан 

ерекшелейтін маңызды белгілері таңдалады; бұл ерекшеліктер белгілі бір 

жүйеде бір-бірімен белгілі бір байланысқа түседі, олардан осы жүйеде орталық 

позицияны алатын жетекші орындары ерекшеленеді. 

Содан кейін сол ерекшеліктер белгілі бір елдің немесе ауданның 

жағдайына, табиғаты мен тарихи тағдырларына жұмылдырылады, олар біз 

анықтаған елдің немесе ауданның экономикалық келбетін түсіндіре алады. 

Позицияда да, табиғи жағдайда да, тарихи тағдырларда да, елдің қазіргі 

экономикасында да, оны басқа елдерден ерекшелейтін ерекше, дәл осы елге тән 

ерекшелігі ескерілуі керек» деп жазды [126, 134 б.]. 

Елдер мен аудандарды сипаттауға қойылатын бұл талаптар мектеп 

географиясындағы экономикалық география бөлімдерінде, біртұтас 

экономикалық-географиялық ұғымдардың мазмұнын анықтауға негіз болады.  

Экономикалық-географиялық ұғымдарды қалыптастырудың дұрыс 

ұйымдастырылған процесі әдетте үш негізгі сатыны қамтиды: бірінші, екінші, 

үшінші. 

Бірінші (кіріспе) саты - оқушылар мемлекет (аудан) туралы бастапқы 

жалпы анықтамалық мәліметтерді алады: ауданның көлемі мен халық саны, 

табиғи және еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілу дәрежесі, халық 

шаруашылығының даму деңгейі және басты мамандануы бойынша басқа 

мемлекеттер (аудандар) арасындағы елдің (ауданның) жағдайы туралы. Бұл 

қадам мемлекет (аудан) туралы алғашқы мәліметтерді беруге және оларды 

зерттеуге қызығушылық тудыруға бағытталған. 

Екінші саты-осы компоненттердің өзара байланысы мен өзара іс-қимылын 

белгілей отырып, мемлекеттің (ауданның) экономикалық-географиялық 

сипаттамасының әрбір компонентін зерделеу және осы негізде мемлекет 

(аудан) туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. 

Үшінші саты– мемлекеттің (ауданның) басқа елдермен (аудандармен) 

ұқсастығы мен айырмашылығы бойынша салыстыру негізінде меңгерілген 

ұғымды қолдану. 

Аталған сатылардың  жұмыс істеу әдістемесі әртүрлі болуы мүмкін. 

Тақырыпқа қысқаша кіріспені әдетте мұғалім өзі жасайды. Бірақ 

білімалушының алдыңғы жылдары алған кейбір білімдері жеткілікті деңгейде 

болса, сондай-ақ оқулық пен атластың анықтамалық мәліметтері негізінде 

білімалушылар мемлекет (аудан) туралы қысқаша жалпы анықтаманы өз 

бетінше де жасай алады. 
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Кіріспе кезеңде проблемалық сипаттағы мәселелерді қоюмен аяқталуы 

мүмкін, содан кейін ұғымдар туралы негізгі түсінік - экономикалық 

географияның негізгі бөлімдерін зерттеу кезіндегі сатыларда шешімін табады. 

Мұндай сұрақтарды қою нәтижесінде және оған жауап іздеу 

білімалушыларды әртүрлі білім көздерін қолдануға ынталандырады және 

шешімін табуда өз бетінше жұмыс жасауға ықпал етеді. 

Оқушылардың екінші сатыдағы жұмысының сәттілігі көбінесе олардың 

экономикалық және географиялық сипаттама жоспарын саналы түрде білуіне 

байланысты.  

Үшінші сатыда елдер мен аудандарды салыстыруды жүргізудің екі түрлі 

мақсаты бар: біріншіден, табиғи жағдайларды және елдің (ауданның) қазіргі 

заманғы экономикасыныңсол елге (аймаққа) тән ерекшелігі, оны басқа 

елдерден (аудандардан) ерекшелейтін ерекшелігін анықтау-осының негізіне 

қарай отырып алған білімінбекітуге болады; екіншіден, зерттелген мемлекеттің 

(ауданның) қандай мемлекеттердің (аудандардың) типіне жататындығын және 

сол елгетән жалпы белгілерді атап өту, бұл елдер, экономикалық аудандардың 

типтері туралы жалпы ұғымдардың мазмұнын тереңдетеді. 

А.В. Даринскийдің арнайы зерттеужұмысында көрсеткендей [14, 164 б.], 

«экономикалық аудан» (Экономикалық география бөлімінде) ұғымын түсіну 

географиялық орны мен табиғи жағдайларын сипаттау кезінде қалыптасады: 

- экономикалық маңызы бар табиғат элементтері мен географиялық 

орналасу ерекшеліктерін іріктеуде; 

- олардың шаруашылыққа әсерін бағалауда және табиғи жағдайларды 

шаруашылықта пайдалану мүмкіндіктерін анықтауда. Аумақтық экономиканың 

қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын қарастыру кезінде; 

- мамандандыруды түсіну және оны дәлелдей алғанда; 

- шаруашылықтың жетекші салаларын іріктеуде және олардың дұрыс өзара 

орналасуында; 

- өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы салаларының, сондай-ақ ауданның 

әртүрлі бөліктерінің өзара байланыстылығы мен тәуелділігін түсінуде және осы 

өзара байланыстар мен тәуелділіктерді орната білуде; 

Бұл көрсеткіштерді көбінесе шет елдер туралы мәліметтерді түсінгендігін 

бағалауға қолдануға болады. Қазіргі география теориясының негіздерін 

көрсететін жалпы географиялық ұғымдар мен заңдылықтар жүйесін саналы 

түрде игеру білімалушылардың жоғары білім деңгейінің, географиялық 

дүниетанымы мен мәдениеттің қалыптасуының негізгі шартына жатады (кесте 

15). 

 Географиялық орны өзінің ішкі жағдайы бойынша әртүрлі санаттарды 

қамтиды: физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық орны. 

Экономикалық-географиялық жағдайы экономикалық-географиялық зерттеудің 

барлық объектілеріне тән: өндірістік кәсіпорындар, қалалар және басқада елді 

мекендер, аудандар, мемлекеттер, субаймақтар, аймақтар.   
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 Экономикалық-географиялық  жағдай (ЭГЖ)  әлеуметтік – экономикалық

 географияда жақсы әзірленген ілімдер қатарына жатады. Оның қалыптасуына  

Н.Н. Баранский [146], Н.Н. Колосовский [147], И.М. Маергойз [148] үлкен үлес  

қосты. 

 

Кесте 15 – «Экономикалық география» бөлімінің негізгі түсініктері мен 

заңдылықтары» 

 
Экономикалық география 

Ұғымдар Заңдылықтар 

Табиғи-ресурстық әлеует, табиғи 

ресурстарды өңдеу орталықтары, 

табиғатты пайдалану, тұрақты даму, 

ғылыми-техникалық революция, адами 

капитал, индустриялық-инновациялық 

даму, салалық құрылым, әлемдік 

шаруашылық, халықаралық географиялық 

еңбек бөлінісі, халықаралық экономика-

лық қатынастар, жалпы ішкі өнім, жалпы 

ұлттық өнім, әлемдік шаруашылық 

модельдері, экономи-калық интеграция. 

Экономикалық-географиялық орны -

экономикалық географиядағы жетекші 

фактор. Аумақтық фактор: табиғи-ресурстық 

және энергетикалық фак-тор; көлік факторы; 

еңбек ресурста-рының факторы; ғылыми 

фактор; экологиялық фактор; өндірісті орна-

ластыру заңдылықтары. Аумақтық бөлінісі: 

экономикалық-географиялық бірліктерді 

(облыстар (аудандар) әкімшілік аудандар) 

қалыптастыру. 

 

 

Н.Н. Баранский осыған келесідей анықтаманы берген: ЭГЖ - бұл кез-келгн

 жердің,  ауданның немесе  қаланың оның  экономикасында  алатын  орны  бар 

немесе басқа да экономикалық маңызы бар мәліметтермен толықтырылған сол 

жердің жалпы экономикалық-географиялық сипаты. 

Н.Н. Баранский  ең алдымен  интегралды  ЭГЖ-ны  қарастырды,  бірақ ол 

жеке компоненттерден немесе жеке ЭГЖ-дан тұрады,олардың арасындағы жет-

екшісі көліктік-географиялық жағдай деп топшылады. 

 Баранскийден кейін ауқымы бойынша ЭГЖ, микро- мезо және макро деп  

бөлінді (кесте 16), ал кеңістіктік аспектіде-орталық, шеткі, көрші,теңіз жағалау-

лық ЭГЖ болып бөліне бастады.  

Кесте 16  Географиялық орнының деңгейлері мен түрлері [146] 

 

Деңгейлер 

Макрорналасуы 

Мезорналасуы 

Микроорналасуы 

 

 

Түрлері 

Физикалық-географиялық 

Экономикалық-географиялық 

Математикалық-географиялық 

Көліктік-географиялық 

Геосаяси 

Экологиялық-географиялық 

Тарихи-географиялық 

Этно-мәдени 
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 И.М. Маергойз [148, 49 б.] интегралдық ЭГЖ тұжырымдамасына  өзіндік 

идеясын қосты:  ЭГЖ-ң құрамдас  бөліктері  арасында  көліктік-географиялық 

жағдайдан басқа, ол тағы бес маңызды  деген компонентті ұсынды: 

- өнеркәсіптік-географиялық жағдай (энергия көздеріне, өңдеуші өнеркәсіп

 орталықтарына және ғылыми-техникалық базаларға қатысты); 

- агрогеографиялық жағдай (азық-түлік базалары мен ауыл шаруашылығы 

өнімдерін тұтыну орталықтарына қатысты);  

- нарықтық жағдай (өндірістік мақсаттағы тұтыну тауарларын өткізу нары-

ғына қатысты);  

-демогеографиялық жағдай (еңбек ресурстарына және ғылыми-техникалық

 кадрларға қатысты);  

-  рекреациялық-географиялық жағдай. 

Экономикалық     география   тұрғысынан   алғанда,  жергілікті   жердің      

  (мемлекеттің) физикалық-географиялық орны (оның жекелеген компоненттері

мен бірге) шаруашылықтың кез-келген түрін жүзеге асырудың алғышарты ретін

де  қарастырылуы керек.  Экономикалық - географиялық  орны  экономикалық-

географияда маңызды көрсеткішке ие.  

Кез - келген   аймақтың   физикалық-географиялық   және   экономикалық-

географиялық орны тек сол жерге тән қайталанбайтын жеке ерекшеліктерге ие. 

Әрбір аумақтыңорналасқан орны (ел, ауданның, елді мекеннің, кәсіпорынның   

және т.б. орналасқан жері) тек өзіне тән ерекшеленуімен бірге (географиялық   

координаттар жүйесінде),  теңізге,  сауда орталықтарына,  қатынас жолдарына 

және т.б. қатысты орналасуыменде ерекшеленеді.  

Экономикалық - географиялық   орны кеңістік  санатына жатады,  өйткені 

оның құрамдас  элементтері бір – бірінен белгілі  бір қашықтықта  орналасқан, 

яғни объектілер (елдер, аудандар, кәсіпорындар, қалалар, шикізат, отын көздері

 және т.б.).Қашықтық,көліктің көмегімен және көлікшығындарының белгілі бір 

мөлшері арқылы өтеледі және ол өндіргіш күштерді орналастыруға әсер етеді. 

 Демек, өндіргіш күштерді орналастырудың маңызды факторларының бірі 

ретінде (қолайлы, қолайсыз, пайдалы, қолайсыз, ыңғайлы, ыңғайсыз және т.б.) 

кез - келген аймақтың  экономикалық – географиялық жағдайын бағалау көлік 

шығындарын үнемдеу тұрғысынан да жүргізілуі керек. 

Экономикалық – географиялық жағдай тек кеңістіксанаты ғана емес, соны-

мен бірге  әлеуметтік – тарихи және экономикалық түсінік десекте болады, өйт-

кені оның  мазмұны  мен сипаты  (ыңғайлы немесе жоқ)  толығымен белгілі бір 

аумақтың экономикалық даму жағдайларына байланысты. 

Экономикалық-географиялық орны элементтері (байланыс жолдарына, сау

да-саттық орындарына, жабдықтау көздеріне және т.б. қатысты) уақыт өте келе 

айтарлықтай өзгеретіндердің  қатарына  жатады  (кеңістіктегі сияқты), өйткені 

олар өндірістіңәдісіне, экономиканыңдаму деңгейіне жәнесипатына, ғылым мен

технологияның дамуына байланысты, олар өз кезегінде  сол жердің экономика-

лық-географиялық жағдайына әсер етеді. 

Экономикалық-географиялық жағдайдың неғұрлым тез өзгеретін факторы 

көліктік –географиялық жағдай,  яғни қатынас  жолдарына қатысты жергілікті 
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жердің орналасуы.  Жаңа, жылдам,  техникалық жағынан  мінсіз арнайы  көлік 

құралдарының  пайда  болуы көліктік –географиялық  жағдайға оны іс жүзінде 

әлемдік сауда орталықтарына және қатынастың маңызды жолдарына жақында- 

татыны белгілі. Экономикалық-географиялық жағдайдың өзгеруі елдің халық-  

аралық еңбек бөлінісіндегі рөлінде өзгертеді. 

Экономикалық-географиялық жағдайдың өзгеруі басқа себептерге байланысты 

да болуы мүмкін. Мысалы, белгілі бір орналастыру факторының (шикізат, отын

, энергетика, жұмыс күші, тұтыну, оның ішінде көлік)  рөлінің әлсіреуі  немесе 

экономикалық мәнінің  жоғалуы және  сәйкесінше олардың  осы елді мекеннің 

басқа елді мекендермен байланысын анықтайтын  құрамнан  автоматты түрде  

шығуы (шикізат, отын,  энергия,  жұмыс күші  немесе  өнімді өткізу аудандары 

сияқты) немесе,  керісінше,  қандай да  бір факторлардың  рөлін күшейту  және 

тиісінше оның осы процеске әсерін күшейту.  

Табиғат жағдайлары мен ресурстар. Табиғат,  географиялық (табиғи)  орта 

адамзат қоғамының өмірі мен дамуында маңызды рөл атқарады. Географиялық 

(табиғи) ортаның маңызды ерекшелігі – аумақтың біркелкі болмауы адамдарды

ң қоныстануы мен өндірістің орналасуының негізгі факторларының бірі етеді. 

Географиялық (табиғи) ортаның құрамдас элементтерітабиғат жағдайлары 

мен ресурстар. Табиғат жағдайлары адамдардың күнделікті өмірі мен экономи-

калық қызметінің барлық аспектілеріне әсер етеді.  Ол халықтың   денсаулығы 

мен өмір сүру деңгейіне (тұрғын үйге, киімге, азық-түлікке жұмсалатын шығын

дар), ауыл шаруашылығының өнімділігі мен мамандануына, пайдалы қазбалар-

ды өндіру  тәсілдері мен  тиімділігіне,  құрылыс   экономикасына,  су көлігіне,  

өндірістің технологиялық сипаттамаларына әсері ерекше зор. 

Адамдардың  шаруашылық  қызметінің   әртүрлі салалары  мен   түрлеріне 

(көлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс индустриясы) қатысты табиғат

 жағдайын бағалау кеңінен таралған. Оның ауыл  шаруашылығы  үшін ерекше 

маңызы бар, онда өнім өндірісі Жер, Күн  энергиясы, ылғал және табиғи кешен-

нің басқа компоненттерін пайдаланумен тікелей байланысты. 

Табиғат жағдайын ауылшаруашылық тұрғысынан бағалау, олардың негізгі 

сипаттамаларының   параметрлерін   әр  түрлі   өсімдіктер  мен  жануарлардың  

тіршілік  факторларына  қойылатын  талаптарымен  салыстыруға негізделген:  

жылу,ылғал, топырақ, үй жануарларының азық-түлік базасын құрайтын өсімдік

тердің табиғи түрлері және т.б. аймақтың агроклиматтық жағдайлары жылу мен

 ылғалдың көрсеткіштерін сипаттайды. Жылу (жылу ресурстары) мен ылғалдың

 мөлшері  (ылғалдануы) ауылшаруашылық  өсімдіктерінің  өмір сүруінің   ғана 

емес, сонымен қатар оларды өндірудің тиімділігінің де міндетті  шарты  болып 

есептелінеді (дақылдар өнімділігі мен өнім сапасына айтарлықтай әсер етеді). 

Табиғат ресурсы – қоғамның  тарихи дамуы  барысында  оның түрлерінің 

үнемі кеңеюін анықтайтын  ресурс, негізінен минералды-шикізат (немесе қазба)

жер, су, биологиялық және рекреациялық болып бөлінеді. Табиғат ресурстарын

ың маңыздытүрі –адамзат қоғамы пайда болған,  дамитын  және  өз   қызметін 

жүзеге асыратын (оның  ішінде экономикалық) өмір сүру кеңістігі деп түсінетін

 аумақ.  
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Аумақтың  (өңірдің,  елдің,  ауданның) табиғи  ресурстармен   қамтамасыз 

етілуінің жиынтығы  табиғи-ресурстық әлеуеті  ұғымы арқылы сипатталады. 

Оның деңгейі табиғи  ресурстардың  жекелеген  түрлерінің  әлуетіне  қатысты, 

яғни,  ресурстардың құрылымын, мөлшерін, сапасын, зерттелу дәрежесін және 

даму бағытын анықтайтын жиынтық бағалау. 

Географиялық еңбек бөлінісі туралы ілім тұжырымдамасы  көптеген экон-

ом географтардың назарын аударумен бірге әліде болсазерттеуді қажет етуде.  

Н.Н. Баранский    географиялық  еңбек  бөлінісі (ГЕБ)  туралы  ілімнің  негізін  

қалаушы болып саналады,  ол өзінің  ең маңызды  жұмыстарының  бірін  осы     

тұжырымдамаға арнады [146].  

Біріншіден, географиялық  еңбек  бөлінісінің  мәнін  әлеуметтік  еңбек бөл-

інісінің кеңістіктік формасы ретінде анықтады. 

Екіншіден, оны ауданаралық және халықаралық деп бөлді.  

Үшіншіден, өзінің негізгі екі факторы - табиғи және әлеуметтік-экономика-

лық идеясын кеңейтті.  

Төртіншіден, халықаралық географиялық еңбек бөлінісінің дамуыныңтари

хи процесін нақты қадағалады.   

Бесіншіден, географиялық еңбек бөлінісінің негізгі салдарын - еңбек өнім-

ділігінің артуын,  әртүрлі мамандандырудағы экономикалық аудандардың қал-

ыптасуын анықтады.  

Алтыншыдан,  халықаралық  еңбек  бөлінісі  ұғымын  әлемдік  экономика 

ұғымымен байланыстырды, оны қозғаушы күш, әлемдік экономиканың «жаны»

 деп атады.  

Жетіншіден, географиялық еңбек бөлінісінің жалпы іргелі алғышарттарын

 тұжырымдамасын  жасады,  бұл  оны сату  орнындағы  тауардың    бағасы оны 

тасымалдауға жұмсалған көлік шығындарымен жинақталған өндіріс орнындағы

 бағадан асып кеткен кезде ғана жүзеге асырылуы мүмкін екендігін айтты. 

  Ю.Г. Саушкин [133, 81 б.] экономикалық география үшін аумақтық еңбек 

бөлінісінің (АЕБ) мәнін,  оның жүйесін еңбек  бөлінісінің көлікпен, өндірістің 

шоғырлануымен,қоршаған ортамен,еңбек ресурстарының  болуымен байланыс-

ты сипаттайды, осы ұғымды алты түрге бөлуді ұсынды: 

- әлемнің барлық елдерін қамтитын дүниежүзілік АЕБ;  

- мемлекеттердің қандай да бір бірлестігі шеңберіндегі халықаралық АЕБ;  

- ел аудандары арасында жүзеге асырылатын ауданаралық АЕБ; 

- ауданішілік АЕБ  

- елдің экономикалық ауданы ішінде; - облысішілік -облыс шегіндегі АЕБ;  

- жергілікті АЕБ. 

И.А. Витвер халықаралық географиялық еңбек бөлінісі проблемаларын зер

теп әзірлеу барысында,  оны қалыптастыру үшін қажетті үш шартты тұжырым-

дады, олар өндіруші  елдің  артықшылықтары,  тұтынушы елдердің  мүдделері 

және өнімді тасымалдау шығындары  [149].  Ол сондай - ақ  жаңа   аумақтарды 

игеру есебінен «жанжақты»және оның қарқындылығын арттыру жолымен «тере

ңірек елдің ішіне қарай» географиялық еңбек бөлінісін дамыту туралы мәселені

 қозғады. 
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Академик О.Т. Богомоловтың анықтамасы бойынша [150],    халықаралық 

географиялық еңбек бөлінісі (ХГЕБ) - бұл материалдық тауарлар мен қызметтер

ді ішкі қажетіліктерден тыс өндірудің жекелеген елдерінде тұрақты шоғырлану 

процесі, яғни сыртқы алмасу үшін және сонымен бірге сыртқы өнімді сатып алу

 негізінде өндірістік мүмкіндіктерден тыс тұтынуды дамыту процесі. Сонымен 

қатар, ХГЕБ негізіне жататын факторлардың үш тобы анықталды: 1) табиғи-гео

графиялық және экономикалық-географиялық фактор; 2) ғылыми-техникал-ық 

прогресс факторлары және 3) әлеуметтік - саяси және әлеуметтік-экономикалық

 факторлар. 

Шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы. Аумақтық-өндіріс-

тік жүйелердің әртүрлі түрлерін  (дүниежүзі, мемлекет,аймақ, аудан және т.б.)  

талдау кезінде әдетте салалық және аумақтық құрылымдардың екі түрін қолдан

амыз. Екеуі де материалдық емес аумақтық (сала, кәсіпорын, өндіріс) экономи-

калық жүйенің әртүрлі элементтерінің арақатынасын көрсетеді, бұндай жағдай-

да оның салалық (компоненттік)  және аумақтық (аймақ, экономикалық аймақ, 

аудан және т.б.)  құрылымы  қарастырылады.  

Шаруашылықтың салалық құрылымы: өндірістің  жалпы көлеміндегі сала-

лардың үлес салмағы бойынша анықталады;жұмыспен қамтылғандар саны және

 негізгі өндірістік қорлардың құны бойынша (машиналар, жабдықтар, құралдар,

 өндірістік ғимараттар мен құрылыстар және т.б. материалдық өндірісте қолдан

ылады) анықталады. 

 Жоғарыда  аталғандардың  ішінде өндірістердің  қатынасы  мен  олардың 

өзара байланысын объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін өнім көлемінің

 көрсеткіші болып есептелінеді 

Шаруашылықтың аумақтық құрылымы  деп оның аумақтық құрылымдар-

ға (таксономиялық бірліктер) бөлуінуі.  Әр түрлі деңгейдегі және типтегі осын-

дай  аумақтық құрылымдар  (аймақтар, экономикалық  зоналар мен   аудандар, 

өнеркәсіптік топтар мен кешендер, орталықтар мен тораптар және т.б.), жоғары

да айтылғандай,  өндірісті   (экономиканы)   аумақтық ұйымдастырудың нақты 

сандары болып есептелінеді. 

Қазіргі әлемдік экономиканың аумақтық құрылымында бірнеше иерархия-

лық деңгейлердің    және  соларға  сәйкес аумақтық   құрылымдардың түрлерін 

ажыратуға болады. Бұл, ең алдымен, әлемдік экономиканың ең ірі,кең аумақтық

 бөліктерін,   континенттерді,   олардың жеке   бөліктері мен елдерін қамтитын 

аймақтық (халықаралық) деңгей.  

Шаруашылықтың аумақтық ұйымдасуының бұл деңгейіне аймақ, субаймақ

және мемлекет сияқты аумақтық құрылымдар сәйкес келеді. 

Экономиканың құрылымы.  Экономика – бірнеш е деңгейі бар (секторлар)  

күрделі жүйе. Барлық деңгейлер өзара  байланысты және өзара тәуелді. Әр дең-

гей ел экономикасының функционалды секторларын құра отырып,өзінің белгілі

 бір функциясын орындайды. Экономиканың құрылымдық саясаты ұлттық экон

омиканың қазіргі заманғы прогрессивті және тиімді құрылымын қалыптастыру

ды көздейді. Экономика құрылымы салалардың, аймақтардың, өндіріс құралдар

 мен тұтыну заттарының арақатынасын көрсетеді. 
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Экономиканың құрылымы салалардың,  аймақтардың,  өндіріс құралдары 

мен  тұтыну заттарының  арақатынасын көрсетеді.  Өңірлерде   экономиканың 

жекелеген салаларын дамыту үшін олардың маманданун айқындайтын бірқатар

 факторлар маңызды рөл атқарады.  Сыртқы  сауда  мүмкіндіктерін және қолда 

бар ресурстарды тиімді пайдалануды ескере  отырып,  халық пен кәсіпорындар-

дың  сұранысын барынша  қанағаттандыру  жағдайында  экономика тиімді деп 

есептелінеді. Алайда, осы шарттарға сәйкес келетін салалар мен өндірістердің 

жиынтығын бір сөзбен атау қиын.  

Экономика   құрылымын  қайта  құру  тіпті  көптеген  елдер  үшін,   соның 

ішінде Қазақстан үшін де күрделі міндетердің бірі. 

Қазіргі Қазақстан экономикасының құрылымы.  Қазақстан аграрлық индус-

триялды мемлекет ,  экономикасының  өсуі  аграрлық сектор  мен өнеркәсіптің 

дамуы есебінен жүріп жатқанын білдіреді. 

Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) құрылымында тауарлар өндірісі-

нің үлесі 38% – ды, көрсетілетін қызметтер55.9% - ды құрайды (сурет 30). 

 

 

 
 

Сурет 30 - Қазақстанның ЖІӨ-ң құрылымы [151] 

 

Республиканың әрбір ірі қаласы мен жеке облыстарының экономикалық 

құрылымдарында айырмашылық болуымен ерекшелінеді және олардың 

әрқайсысы елдің ЖІӨ-не өз үлесін қосуды. Олардың әрқайсысының үлесі 

жалпы өңірлік өніммен (ЖӨӨ) айқындалады. 2018 жылы ЖӨӨ ең жоғары 

көрсеткіштерінің бірінші үштігін Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары және Атырау 

облысы иеленді. Қалалар мен облыстардың әрқайсысында экономиканың 

өзіндік құрылымы қалыптасады. 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруі үшін 

өндірістік технологияны жаңартуды, заңнамалық базаны жетілдіруді, 

экономика құрылымындағы сапалы өзгерістерді, сондай-ақ адами капиталды 

дамытуды жүзеге асыру қажет. Мұның бәрі Қазақстанға жаһандану жағдайында 
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әлемдік нарықта белсенді және тең құқықты қатысушы болуға мүмкіндік 

беретін ұлттық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, жаңғыртудың 

жеке нұсқасын қалыптастыруды және іске асыруды көздейді. 

Экономикалық аймақ-бұл өзінің өндірістік мамандануы, берік ішкі 

экономикалық байланыстары бар және қоғамдық аумақтық еңбек бөлінісінің 

басқа бөліктерімен тығыз байланысты ел экономикасының географиялық тұтас 

аумақтық бөлігі. Экономикалық аудандардың құрылуы-ел ішіндегі аумақтық 

еңбек бөлінісінің дамуына негізделген объективті процесс. Оның деңгейі 

мемлекетерде әр түрлі болуы мүмкін болғандықтан, әр елде аумақтық құрылым 

мен экономиканы ұйымдастыруда айырмашылықтар байқалады. 

Айырмашылықтар экономикалық аудандастыру, аудандардың шекараларын 

анықтау принциптерінде  байқалады. Аудандарды бөлуде келесі принциптер 

қолданылады: 

- аудан, экономикалық тұрғыдан белгілі бір өндіріске қосымша және нақты 

қызмет етуге мамандандырылған, мемлекеттің, біртұтас халық 

шаруашылығының аумақтық бөлігі ретінде қарастырылады. Осы қағидаға 

сәйкес аудандардың мамандануын басқа аудандармен салыстырғанда еңбек пен 

өнімді өндіруге және оны тұтынушыға жеткізуге кететін шығындар аз болатын 

салаларды анықтау керек. Аудандардың шекаралары мамандандырылған 

салаларды орналастыру ареалымен айқындалады; 

- ұлттық және әкімшілік ресурс, олардың біртұтастығын аумақтық-

шаруашылық құрылымдар ретінде нығайту мүддесінде бөлінген аудандардың  

ұлттық және әкімшілік бірлестіктерге (аудандарға, өлкелерге, облыстарға және 

т.б.) толық сәйкестігін көздейді. 

Шаруашылықты аумақтық ұйымдастырудың әлемдек масштабта кең 

тараған формасына - арнайы экономикалық аймақ жатады (АЭА). Бұл аймақ 

отандық және шетелдік инвесторлардың қаржы-экономикалық қызметінің 

неғұрлым қолайлы режимі бар аумақтар болып есептелінеді. 

 Экономикалық қызметтің бағытына, алға қойылған экономикалық 

міндеттерге немесе басқада мақсаттарына байланысты АЭА еркін сауда 

аймақтары (еркін кеден аймақтары) ретінде құрылуы мүмкін, онда сақтау және 

өңдеу операциялары (орау, таңбалау, сапаны бақылау, қарапайым нақтылау 

және т. б.) жүзеге асырылады және өнеркәсіптік компаниялар экспорттық 

немесе импортты алмастыратын өнімдер шығаратын өнеркәсіптік-өндірістік 

аймақтар ретінде, сауда-өндірістік, сервистік, кешенді, техникаларды енгізу 

(жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу үшін) немесе технополистер, 

транзиттік, сақтандыру, банктік, экологиялық-экономикалық аймақтар, 

туристік орталықтар және т.б. болуы мүмкін.  

Экономикалық аудандастырудың мәні аумақтық еңбек бөлінісінің 

объективті заңдылығына, экономиканың кешенді дамуына және өндіргіш 

күштердің пропорционалды орналасуына сүйене отырып, бірліктерге 

(таксондарға) ғылыми негізде бөлу. Аудандастыру тәжірибесінде тұтас және 

тораптық, жалпыжәне жеке (дербес) бөлу түрлері қолданылады. 
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Тұтас (біртекті) аудандастыруда бүкіл аумақ қамтылады. Мысалы, 

әкімшілік-аумақтық бөліну, физикалық – географиялық аудандастыру және 

тағы басқалар. 

Тораптық аудандастыру кезінде белгілі бір табиғи немесе экономикалық 

құбылыс айқын көрінетін орталықтар (тораптар) және оларға іргелес 

кеңістіктер бөлінеді. Бұл жағдайда аумақтардың экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық және басқа да ерекшеліктері айқын көрінеді. 

Экономикалық аудандастырудың негізгі түрлері салалық және интегралды 

деп екіге бөлінеді. 

Интегралды аудандастыру салалық аудандастырудан бүкіл 

шаруашылықты бірлік ретінде қамтуымен ерекшеленеді. 

Салалық аудандастыру тек бір немесе бірнеше саланың (мұнай-газ немесе 

металлургия ауданы, агроөнеркәсіптік кешен, көлік торабы және т.б.) 

мүдделерін ескеруді көздейді. Салалық аудандастыру арасында жеке факторлар 

мен көрсеткіштері бойынша аудандар бөлінеді (сурет 31). 

 

 

Сурет 31 - Салалық аудандастыру факторлары 

Аудандастырудың негізгі функциясы-аумақ туралы ақпаратты ретке 

келтіру, аудан туралы мәліметтерді жинақтап ауданның нақты тұтас бейнесін 

көрсету. Экономикалық аудандастыру аудандық жоспарлаудың негізі, 

мемлекеттік аймақтық экономикалық саясатты әзірлеу, аймақтық 

экономиканың мамандануы мен жан-жақты дамуын жетілдіру, болашақта 

аймақтардың дамуын болжаудың негізі. 
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Демография-
лық белгілері

Өндірістік 
емес сала 
объектіле-

рінің 
жиынтықты-

лығы

Өнеркәсіптік, 
аграрлық, 
көлік және 
құрылыс 

нысандарынің 
жиынтығы
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Экономикалық аймақтың басты белгілері– шаруашылықтың мамандануы 

мен кешенділігі және интегралды аудандарды қалыптастыруда біріктіруші рөл 

атқаратын ірі орталықтың болуы. Көптеген ғылыми зерттеулердегі мұндай 

орталық  ядро деп те аталады. Аудандастырудың төрт бірлігі бар (сурет 32). 

  

 

Сурет  32 - Аудандастырудың бірліктері және оның ретілігі  

Жоғарыда аталған барлық аумақтық құрылымдар аймақтар, аудандар және 

т.б. дүниежүзілік экономикалық аумақтық құрылымның (ұйымының) негізін 

құрайды. Әрбір аймақ мемлекеттің экономикалық кеңістігінде нақты бір өндіріс 

түрлеріне мамандануымен ерекшеленеді (нақты бір өнім шығаратын өндіріс 

ошақтары шоғырланады). Ол өнім тек өзіндік қажетілікті өтеумен бірге көрші 

аймақтарды да қамтамасыз етуі мүмкін. Кейбір жағдайда дайын өнімін шетел 

нарығына экспорттайды.  

Бұл аспектіде аймақтарды дамытуда экономиканы әртараптандыру 

(диверсификациялау) арқылы Қазақстан өңірлерінің экономикалық дамуын 

теңестіру, қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтерді өндіру бойынша 

бизнес-идеяларды қолдау, қазақстандық өнімнің танымалдылығын арттыру 

қажет. 

Аймақтық экономикада белгілі бір өнім шығаруға мамандандырылған 

немесе әртараптандырылған аудандары бар аумақтар қалыптасады. Демек, 

аймақ көрсеткіштерінің өсуі қызметті мамандандыру немесе әртараптандыру 

есебінен жоғарылауы мүмкін [152]. Мамандандыру және әртараптандыру 

әдетте төрт түрге бөлінеді (кесте 17). 

Аймақтың мамандануы арзан тауар шығару арқылы, ұлттық баланста 

айтарлықтай үлеске ие болатын өнімді немесе қызметті тиімді өндіруге 

мүмкіндік береді. Өнімнің немесе қызметтің арзандауы аумақтың қолайлы 

экономикалық және табиғи жағдайлары есебінен жүргізіледі. Бұл ретте, ең 

үлкен экономикалық тиімділік беретін және өңірлік экономиканың әлеуетін 

Аудан

Аймақ

Макроаймақ

Экономика 
лық аудан
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арттыратын маманданудың басты салалары ерекше маңызға ие. Ол 

экономикалық ауданда қалыптастырушы рөлді атқарады.  

 

Кесте 17- Әртараптандыру және мамандандыру түрлері  [152] 

Диверсификация (әртараптандыру) Мамандандыру 

Тауарлық 

Нарықтаәртүрлі өнімдер мен қызметтерді 

сату 

Нарыққа басым түрде бір өнімді немесе 

қызметті өткізу 

Нарықтық 

Бірнеше нарықта қатар жұмыс жасау Тек бір нарықта жұмыс жасау 

Өндірістік 

Бір мезгілде өндірістің және қызметтің 

бірнеше түрімен айналысу 

Өндірістің немесе қызметтің басым түрде бір 

түрімен айналысу 

Басқарушылық (функционалдық) 

Бір мезгілде басқарушылық қызметтің 

және функциялардың бірнеше түрін қоса 

жүзеге асыру 

Басқарушылық қызметтің  тек 

мамандандырылған түрлері мен 

функцияларын жүзеге асыру 

 

Аймақтың мамандануы ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі функция 

аймақтық экономикалық кешенде басым мәнге ие аймақтық экономиканың кез-

келген немесе бірнеше салаларының басым дамуында көрінеді. 

Аймақтың мамандануының сыртқы функциясы тауарлар мен қызметтерді 

өндірудің көлемі және құрылымымен анықталады, олар тек аймақтық 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға ғана емес, сонымен қатар оларды басқа 

аймақтарда сатуға да бағытталған. 

Әртараптандыру - бұл өнімдер мен қызметтердің түрлерін көбейту және 

өткізу нарығын қайта бағамдау, өндіріс тиімділігін арттыру, экономикалық 

тиімділігі жоғары жаңа өндірістерді дамыту. Аймақтық мамандандырудың 

функциясы аймақтың экономикалық кешенінде басым мәнге ие шаруашылықты 

дамыту. 

Үдемелі индустриялық - инновациялық даму жөніндегі тарихи 

қалыптасқан құрылым мен мемлекеттік бағдарламаны іске асыру негізінде 

айқындалған өңдеуші өнеркәсіптің өңірлік мамандануын (Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік облыстары мен республикалық бағыныстағы 

қалалары деңгейінде) қарастырайық [153].  

Ақмола облысы - тамақ өнімдерін, құрылыс материалдарын өндіру, түсті 

металлургия, темір жол және ауыл шаруашылығы машиналарын жасау. 

Ақтөбе облысы - түсті, қара металлургия, мұнай-газ өңдеу, өнеркәсіпке 

арналған химикаттар, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері өндірісі. 

Алматы облысы- азық-түлік, электр жабдықтары, негізгі фармацевтикалық 

өнімдер, құрылыс материалдары, киім, жиһаз өндірісі.  

Атырау облысы - мұнай-газ химиясы, өнеркәсіпке арналған химикаттар, 

мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен 

жабдықтар, құрылыс материалдары және тамақ өнімдерінің өндірісі. 
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Батыс қазақстан облысы – машиналар мен жабдықтар, құрылыс 

материалдары, азық-түлік өндірісі.  

Жамбыл облысы - өнеркәсіпке арналған химикаттар, агрохимия, қара 

металлургия, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері, былғары және оған 

қажетті өнімдер өндірісі.  

Қарағанды облысы - қара, түсті металлургия, өнеркәсіпке арналған 

химикаттар, тау-кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар, 

электр жабдықтары, құрылыс материалдары және тамақ өнімдері өндірісі. 

Қостанай облысы - қара металлургия, тамақ өнімдері, автокөлік 

құралдары, ауыл шаруашылығы техникасын өндіру.  

Қызылорда облысы - құрылыс материалдарын өндіру, азық-түлік өнімдерін 

өндіру.  

Маңғыстау облысы - мұнай өңдеу, мұнай химиясы, газ өңдеу, мұнай өңдеу 

және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар өндірісі, 

азық-түлік өнімдерінің өндірісі.  

Түркістан облысы - тамақ өнімдерін өндіру, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс 

материалдарын өндіру, қара металлургия, электр жабдықтары.  

Павлодар облысы - қара, түсті металлургия, мұнай өңдеу, темір жол 

техникасы, өнеркәсіпке арналған химикаттарды, тамақ өнімдерін өндіру. 

Солтүстік Қазақстан облысы - машина жасау (мұнай өңдеу және мұнай 

өндіру өнеркәсібіне, теміржол көлігіне, энергетикаға арналған жабдық), тамақ 

өнімдерін өндіру.  

Шығыс Қазақстан облысы - түсті металлургия, автокөлік құралдарын, 

ауыл шаруашылығы техникасын, электр жабдықтарын, тиек арматурасын, 

құрылыс материалдарын, тамақ өнімдерін шығару. 

Нұр-Сұлтан қаласы - тамақ өнімдерін, темір жол техникасын, электр 

жабдықтарын өндіру, құрылыс материалдарын өндіру.  

Алматы қаласы - тамақ өнімдерін, электр жабдықтарын, мұнай өңдеу және 

мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды, тау-кен 

өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру, құрылыс 

материалдарын, негізгі фармацевтикалық өнімдерді, жиһазды өндіру. 

Шымкент қаласы - тамақ өнімдерін, электр жабдықтарын өндіру, мұнай 

өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, фармацевтикалық өнімдерді шығару, 

мақта-қағаз өндірісі. 

Арнайы экономикалық аймақтар мен технопарктер. Инновациялық 

өнімдерді ынталандыру ел экономикасын дамытудың негізгі факторларының 

бірі. Отандық экономиканың бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру 

үшін  жеңілдік берілген экономикалық аймақ құру қажет.  

Бұл аумақтардың ерекшелігі - жеңілдетілген салық салу, қарапайым 

кедендік рәсімдер және шетелдік және отандық кәсіпкерлердің бизнес жүргізуі 

үшін жақсы жағдайлар жасау, ішкі экономика мен сыртқы сауданың дамуына 

жәрдемдесу.АЭА-ты құру үшін оларға тиісті бірқатар нақты жағдайлар қажет 

(сурет 33). 
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Сурет 33 - Арнайы экономикалық аймақтарды құру шарттары 

 

Көп жағдайда АЭА орта және шағын бизнесті көтеру, аймақтық 

экономика мен өмір сүру деңгейін теңестіру, аймақтағы ресурстарды тиімді 

пайдалану, шетелдік инвестицияларды тарту, тауарлар мен қызметтерді өндіру 

үшін инновациялық технологиялар алу; әсіресе жоғары білікті кадрлар үшін 

жаңа жұмыс орындарын құру; импортты алмастыру, экспорттық базаны 

қалыптастыру; менеджменттің жаңа тәсілдері мен әдістерін, заңнамалық және 

салықтық модельдерді сынақтан өткізу, жаңа жүйелерді басқару дағдыларын 

пысықтау, жоғары білікті кадрлар даярлау үшін құрылады. 

Дүниежүзілік тәжірибеде аумағыжеңілдетілген АЭА-ы құрудың кең 

таралған бірнеше түрі бар (сурет 34).  

Мемлекеттің орналасқан жеріне және даму деңгеіне қарамастан АЭА-

ықұру бірқатар қағидаттар негізінде құрылады: болашақ өнімге арналған 

жабдықтарды әкелуге және өндірілген тауарларды әкетуге кедендік баждың 

болмауы; салық жеңілдіктері; шетелдік инвесторларға тиесілі мүлікті 

тәркілеудің және экспроприациялаудың (мәжбүрлі түрде жеке меншік 

құқығынан айыру немесе жеңілдігін алып тастау) кез келген түрінен 

мемлекеттік кепілдіктер; АЭА аумағында қызметін жүзеге асыратын 

компаниялар үшін түрлі сипаттағы жеңілдіктер мен артықшылықтар 

жиынтығы; транзакциялардың барлық түрлері үшін айырбасталатын 

валютаны еркін пайдалану. 

 

  

АЭА
Ыңғайлы 

және қолайлы 
географиялық 

орны

Бос кеңістік

Дамыған 
инфрақұры-

лым

Білікті 
кадрлар

Басқа 
аймақтар 

және 
елдермен 

өзара 
байланысы
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рылған 

өндірістердің 
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Сурет 34 – Арнайы экономикалық аймақтардың  қызметі 

 

Қазақстанда 10 арнайы экономикалық және 10 индустриялды аймақ (ИА) 

жұмыс істейді (сурет 35). Олар экономиканың түрлі салаларында жұмыс істейді 

- химия және мұнайгаз химиясы, металлургия өнеркәсібі, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, тоқыма, логистика, туризм. АЭА-ң 

аумақтарында 80-нен астам өндіріс жұмыс істейді. АЭА және ИА шеңберінде 

негізгі инфрақұрылымға қол жеткізу негізінде, индустрияландыру 

субъектілерінде мемлекеттік қолдау жүзеге асырылады. 

Қазақстандық технопарктер республикада қолда бар ғылыми-техникалық 

әлеуетті, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдалана отырып, қазақстандық 

экономиканың болашақ бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал етуге 

тиіс жаңа салаларды құруға бағдарланған. Сонымен бір мезгілде бұл 

әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуге, сондай-ақ тұтастай алғанда 

мемлекеттің экономикалық өсуінің тұрақты қарқынына қол жеткізуге ықпал 

ететін болады. Қазақстанның технопарктерінің көпшілігі ғылыми мекемелер 

мен білікті кадрлар орналасқан ірі қалалар мен өнеркәсіп орталықтарында 

шоғырланған. 

Қазақстандық технопарктер дені бизнес-инкубаторлар. Олардың негізгі 

қызметі - өнеркәсіптік өндіріс (тамақ, киім тігу, жиһаз жасау, қолөнер және 

кәдесыйлар өндірісі) және қызмет көрсету саласы (оқыту, кеңес беру және 

құрылыс-жөндеу жұмыстары. Аз ғана бөлігі, 2% - дан астамы технологиялық 

бизнеспен айналысады. 

АЭА 

Өндіріс

Туризм

Қызмет 
көрсету

Логистика

Техникалық 
әзірлеме

Сауда
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Сурет 35 - Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтары 

Арнайы экономикалық аймақтар мен технопарктерді құрудың нақты 

тұжырымдалған мақсаты болған кезде аймақтың экономикалық 

көрсеткіштерінің айтарлықтай өсуіне, инвестициялық тартымдылығына, жаңа 

жұмыс орындарының ашылуына әкелуі мүмкін. Аймақтың менеджментін 

жаңғырту, нормативтік-құқықтық базаны жақсарту, құқықтық тетікті жетілдіру 

қажет. 

 

Екінші бөлім бойынша тұжырым 

9 сыныпқа арналған үлгілік оқу бағдарламасының және "Қазақстан 

географиясы" курсының оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны 

негізінде географиялық білім беруді экономизациялау идеясы және онымен 

байланысты экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды 

зерделеу жаңартылған мазмұн идеясына, оқытудың спиральдылығына және 

критериалды бағалауға сәйкес көрініс табатыны, бұл мемлекеттік білім беру 

стандартының талаптарына сай келетіні және негізгі мектепте географиялық 

білім беруге негізгі тұжырымдамалық тәсілдерді іске асыратыны анықталды. 

7-9 сыныптағы экономикалық-географиялық білімнің негізгі мазмұны 

мағыналы түсіндіру, бағалау, болжау, модельдеу төңірегінде берілген, осы 

білімнің оқушыларда қалыптасуы 10-11 сынып географиясын толық меңгерудің 

іргетасы  десекте болады. 

Бұл жағдай оқушылардың өзіндік және шығармашылық іс-әрекеті мен 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің дамуына ықпал жасайды. Оқу 

мақсаттарын талдау негізінде негізгі экономикалық-географиялық ұғымдар мен 

заңдылықтар, оларды қалыптастыру кезінде оқушылардың жас ерекшеліктерін 

және ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық мүмкіндіктерін ескеру қажет екендігі анықталды. Ұғымдарды 

қалыптастыру процесінің күрделілігіне байланысты және білім алушылардың 
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оларды игеруі үшін бірізділік принципінінің тиімділігін ұсынылды. Әлеуметтік 

географиялық ұғымдарды түсіндіруде халықтар географиясы мысалында 

толыққанды мәлімет беріліп, бірнеше фактілермен мысал келтірілді. Сонымен 

бірге экономикалық және  әлеуметтік географияда кеңінен қолданылып жүрген 

заң және заңдылық деген ұғымдардың ұқсастығы мен айырмашылығы, белгілі  

географ ғалымдардың еңбектерін зерделей отырып анықтамасы берілді.  
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 3 ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАР 

МЕН  ЗАНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ  ӘДІСТЕМЕСІ 

 3.1 Оқу жетістіктерінің диагностикасын айқындау кезеңін 

ұйымдастыру 

Оқушылардың әмбебап оқу жетістіктерін диагностикалаудың айқындаушы 

кезеңін өткізудің мақсаты-пәндік білім, білік және дағдылардың қалыптасуында 

оқушылардың жалпы білім беру дайындығының деңгейі мен сапасын бағалау. 

Арнайы таңдалған және жүйеленген тапсырмалар мен тест сұрақтарының 

көмегімен педагогикалық диагностика, білім алушылардың пәндік білімді, 

дағдыларды игеру ерекшеліктерін анықтау, оқушылардың қиыншылыққа 

ұшырау сипатын және олардың себептерін анықтау, оқу іс-әрекетін игеру 

деңгейін анықтау, оқушылардың дамуындағы өзгерістерді бағалауға мүмкіндік 

береді. Бұл жерде мазмұнды игерудің үш деңгейі қолданылады, білімнің 

көбеюін, таныс жағдайда білімді қолдану, білімді бейтаныс жағдайда 

қолдануды тексеру міндеті. 

Білімді сапалы қабылдау (түсіну) дегеніміз-бұл репродуктивті деңгей емес, 

оқушының өз бетінше шешім іздеу, стандартты емес іс-қимыл әдісін қолдану, 

алған білімдерін өз бетінше және шығармашылықпен пайдалану, оқу міндетіне 

сәйкес қосымша ақпарат іздеу мүмкіндігі. 

Педагогикалық диагностика жеке оқу процесін оңтайландыруға және оқу 

нәтижелерін дұрыс анықтауға арналған [154]. Оқу процесін оңтайландыру 

мәселелерін шешуге бағытталған бақылау мен бағалаудың әртүрлі әдістерін 

қолдану білім алушыларды саралауға, оқу бағдарламалары мен педагогикалық  

әдістерін жетілдіруге ықпал етеді [155]. 

Дұрыс таңдалған тапсырмалар оқушыларда біліміне байланысты қиындық 

туғызғандығын, берілген тапсырмадағы жауап нұсқаларының бірі нақты сапалы 

көрсетілгенімен, оқушының неге дұрыс шешім қабылдамағандығын немесе бар 

білімді дұрыс қолдана алмағандығын анықтауға мүмкіндік береді 

Тапсырмаларды орындау кезінде туындайтын қиындықтардың сипатын 

нақтылау арқылы оқушылардың тұрақты қателіктерінің себептерін анықтау 

арқылы оны  жою жолдарын анықтауға болады. 

Педагогикалық диагностика оқу іс-әрекетін игеру деңгейін анықтауға 

мүмкіндік береді. Диагностикалық жұмыстар оқу іс-әрекетінің қандай 

компоненттері қалыптасқанын және қайсысы қосымша жұмысты қажет ететінін 

анықтауға мүмкіндік береді. Қалыптасқан оқу іс-әрекеті ең тиімді оқу іс-

әрекеттерін қолдануда, белгілі бір тапсырманы орындау барысында сұрақтар 

қою, шешімнің әр қадамын тексеру және негіздеу, әрекетті орындау үшін 

қажетті деректерді таңдау, осы немесе басқа әрекеттің қандай негізде 

орындалғанын түсіндіруде көрінеді. 

Педагогикалық диагностика тапсырмаларын орындау оқушылардың ойлау 

деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Тапсырмалардың бір бөлігі жіктеу, 

топтастыру, салыстыру, жалпылау, бірнеше мүмкін шешімдерді іздеумен, 
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шешімі жоқ мәселені танумен сияқты бірқатар ақыл-ой операцияларының 

деңгейін анықтаумен байланысты. Тапсырмалар оқытудың жалпы дамуға 

ықпал ететінін, математикалық және тілдік дамуда өзгерістер бар-жоғын көруге 

мүмкіндік береді. 

Диагностикалық жұмыс әртүрлі тапсырмаларды қамтиды: жауабын 

таңдайтын тапсырмалар, қысқа жауапты тапсырмалар, жіктеу тапсырмалары, 

сәйкестікті анықтау тапсырмалары және басқалар. Жүйелі түрде жүргізілетін 

педагогикалық диагностиканың нәтижелеріне сүйеніп, мұғалім әр оқушымен 

және қандай бағытта жұмыс істеу керектігін білуіне мүмкіндік алады. 

Сынып оқушыларының білім, білік және дағдыларды игеру деңгейіне 

сәйкес, олардың оқу іс-әрекетінде, математикалық және тілдік дамуда алға 

жылжу динамикасын анықтаудың нақты құралдарына ие бола отырып, әр 

оқушы үшін сараланған тапсырмаларды таңдау кездейсоқ емес, баланың нақты 

біліміне, оқу тапсырмасын қабылдау ерекшеліктеріне, оның ақыл-ой 

ерекшеліктеріне байланысты [156, 157]. 

Диагностикалық жұмыс бірнеше кезеңнен тұратын өзара байланысты және 

дәйекті жұмыстан тұрады (сурет 36). Әр кезеңнің өз мақсаттары, міндеттері 

және бағалау нәтижелері бар. 

  
Сурет 36 - Оқу жетістіктерін педагогикалық диагностикалау кезеңдері 

  

Кіріспе бағалау (бастапқы диагностика) оқуды жалғастыру үшін қажетті 

білім мен дағды деңгейін, пәндік білімнің алдағы уақыттарда даму барысын 

анықтайды Нәтижелерін мұғалім шығарғанымен, қорытынды бағалауға әсер 

етпейді.  

Қалыптастырушы бағалау оқу процесі барысында тақырыпты зерделеу 

немесе практикалық  жұмыстарды орындау кезінде жүргізіледі.  

Диагностикалық тексеру жұмысы тақырыпты оқып болғаннан кейін  

жүргізіледі. Материалды игеру деңгейі сараланған тапсырмалар арқылы 

тексеріледі.  

Қорытынды бақылау (диагностика) жұмысы (БЖБ, ТЖБ). Бөлімнің 

негізгі тақырыптары немесе оқу тоқсандығының бөлімдері кіреді. Бастапқы 

және қорытынды диагностиканың нәтижелері салыстырылады. Кіріспе және 

қорытынды бақылауының нәтижелерін салыстыра отырып, білім мен 

дағдылардың оқу процесінің тиімділігі мен сапасын бағалауға болады. 

Кіріспе 
(бастапқы) 

бағалау

Сабақ. 
Қалыптасты-
рушы бағалау.

Тақырыптың/ бө-
лімнің аяқталуы 

бойынша 
диагностикалық 

жұмыс

Қорытынды 
бағалау 

диагностикасы 
(БЖБ, ТЖБ)
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 Диагностика мен оқу нәтижелерінің шынайылығын қамтамасыз ету үшін 

оқушыларды екі топқа бөліп отырғызу керек - бақылау және эксперименттік 

топ. 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс үшін диагностика әдістері 

қолданылды: 

- бақылау, бүкіл тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында  болды; 

- диагностиканың бастапқы және соңғы кезеңіндегі тест тапсырмалары мен 

сұрақтар берілді; 

- бақылау және эксперименттік топтағы оқу жетістіктерінің нәтижелерін 

салыстырмалы түрде талдау жасау. 

 Оқу жетістіктерін диагностикалауға арналған тапсырмалар пәндік, 

метапәндік және жеке құзыреттерді (біліктерді) анықтауға бағытталған. 

Тапсырмалар Блум таксономиясы бойынша ойлау дағдыларын анықтауға және 

қалыптастыруға бағытталған  (кесте 18). 
  

Кесте 18 - Әмбебап оқу жетістіктері мен ойлау дағдыларының деңгейлері 

 

 

Тәжірибелік-диагностикалық жұмыста бірқатар тест түрлерін қолдануға 

болады (диагностикалық және бақылау тапсырмалары) (кесте 19). Әр түрлі 

тестерді  қолдану тәжірибелік-диагностикалық жұмыстың мақсаттарына 

байланысты. 

Ұғымдарды жүйелеу. Ғылыми ұғымдар әрқашанда иерархиялық болып 

келеді. Яғни бір ұғымға бірқатар қосымша мағыналас ұғымдарда енеді,  

дегенмен бұндай ұғымдар анықталған  жалпы ұғымдардан ерекшелене 

алмайды. Оқушыларға осы ұғымдардың иерархиясын құру ұсынылады, 

мысалы, ұғымдарды логикалық тізбекпен  жалпыдан жеке түсініктерге дейін 

құру. 

Логикалық пайымдауды талдау. Тесттің бұл түрі оқушылардың дұрыс 

логикалық ойлау кезінде қате таба алатындығын тексереді. Бұл жағдайда 

оқушының міндеті-бірнеше қате пікірлерден жалғыз шындықты таңдау. 

Ойконимдердің жіктелуі. Бұл жұмыс аймақтық ойконимдерді талдауға 

және жинақтауға бағытталған, олар: географиялық орны, табиғи ортаның 

ерекшеліктері; өсімдіктер мен жануарлардың атауларынан шыққан 

ойконимдер; өзендер мен көлдердің атауларынан шыққан ойконимдер; елді 

мекендердің түрін және мөлшерін көрсететін ойконимдер; халықтың этникалық 

құрамынан шыққан ойконимдер; көлік жолдарының ерекшеліктерін көрсететін 

№ Әмбебап оқу 

жетістіктері 

Ойлау дағдыларының 

деңгейлері 

Әрекеттер 

 

1 

Пәндік Білу Білуге 

Түсіну Түсіну 

Қолдану Қолдану 

 

2 

Метапәндік Талдау Талдау 

Жинақтау Синтездеу / жалпылау 

3 Жеке тұлғалық Бағалау Ұсыну / шешу 
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ойконимдер; алғашқы қоныстанушылардың аты-жөнінен, құрылтайшылардың, 

негізін қалаушылардың аттарынан шыққан ойконимдер; тұрғындар мен 

көлдердің аттарын көрсететін ойконимдер; ауылшаруашылығы алқаптарының 

ерекшеліктерін көрсететін ойконимдер. 

 

Кесте 19 - Диагностикалық және бағалау тестілерінің тапсырмалар түрлері 

 
№ Тест түрі  Тест түрі 

1 
Практикалық дағдыларды практикада 

қолдануға арналған 
11 Ұғымдарды жүйелеу 

2 
Логикалық талдауды пысықтауға 

арналған 
12 Логикалық пайымдауды талдау 

3 Ситуациялық талдауға арналған 13 Ұғымдарды білу және түсіну 

4 
Негізгі сұрақты қосымша сұрақтан 

ажырата білуге арналған 
14 Заңдылықтарды жүйелеу 

5 
Графиктерді, диаграммаларды және 

кестелерді талдауға арналған 
15 Ортақ түсініктерді  табу 

6 Қеңістіктік модельдеуге арналған 16 Талқылауға арналған 

7 
Процестердің логикалық бірізділігіне 

арналған 
17 

Келтіріген мысалдар шектеулі болсада 

берілген  объектіге анықтама беру 

8 
Заңдылықтарды түсінуге және себеп-

салдарлық байланыстарды анықтауға 
18 Ұғымдардың арақатынасы 

9 Салыстыруға арналған 19 Ойконимдерді жіктеуге арналған 

10 Үш тілде транслитерация 20 функционалдық сауаттылыққа арналған 

 
  

Үш тілде транслитерация. Бұл бір алфавит әріптерін, басқа алфавиттің 

әріптерімен дұрыс жазуды білдіреді. 

Кеңістіктік модельдеу. Кеңістіктік модельдеу-бұл нақты географиялық 

объект немесе процесс ерекше түрде ұсынылатындығынан тұратын логикалық 

әдісі ол жер шарының басқа бөлігіне ауысады және т.б. студент осы объектінің 

немесе процестің белгілі бір параметрлері қалай өзгеретінін модельдеуі керек. 

Заңдылықтарды іздеу. Оқушыларға терминдер жазылған сурет немесе 

кесте ұсынылады. Терминдердің біреуі немесе бірнешеуі жазылмауы мүмкін. 

Оқушы тапсырманы құрастырушының логикасын түсініп, жетіспейтін терминді 

енгізуі керек. 

Ұғымдардың логикалық қатынасын анықтау. Барлық ұғымдар бір-бірімен 

белгілі бір деңгейде байланысады және бірігеді. Ұғымдар бірдей деңгейдегі, 

жалпылама және жеке, қарама-қарсы және т.б.  деп бөлінеді.Тапсырманың мәні 

жалпы танымал екі ұғымның үлгісі және басқа типтегі  бірнеше ұғымдар жұбы 

беріледі. Оқушыға осылардың арасындағы бір бірінен сәкес ұғымдарды табу 

ұсынылады. 

Диссертациялық зерттеуде, білім алушылардың экономикалық-

географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды меңгеру деңгейін анықтау үшін 

тест түрлері қолданылды: ұғымдарды білу және түсіну, заңдылықтарды білу 

және түсіну, логикалық ойлауды талдау, графиктерді, диаграммалар мен 
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кестелерді талдау, ұғымдар мен заңдылықтарды жүйелеу, ұғымдар мен 

заңдылықтардың арақатынасы, кеңістіктік модельдеу, ойконимдерді жіктеу, үш 

тілде транслитерация. 

Алматы қаласындағы №98 орта мектептің 2020-2021 оқу жылында 9 

сынып оқушыларына жүргізілген сауалнама барысында (сурет 37) 

диссертациялық зерттеуде пайдаланылған диагностикалық және бақылау 

тесттерінің негізгі түрлерін қарастырайық. 

 

 

 

Сурет 37- Педагогикалық диагностикакезеңі 

 

 Эксперименттік жұмыс үш кезеңнен тұрды:  

 1. Анықтаушы.  

 2. Қалыптастырушы. 

 3. Қорытынды бағалау. 

Эксперименттің анықтаушы кезеңінде 9-сынып оқушыларының негізгі 

түсініктері мен экономикалық және географиялық заңдылықтарын анықтауға 

бағытталған диагностикалық зерттеу әдістері таңдалды.  

Бұл кезеңнің мақсаты диагностика жүргізу арқылы оқушылардың 

экономикалық-географиялық негізгі ұғымдар туралы  білімін тексеру болатын. 

 

Қазақстан Географиясы.  

9 сынып.  

Бөлім 4: Әлеуметтік география. 

Оқу мақсаты 9.4.1.1 - Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын 

анықтайды. 

Ұғымдарды түсіну диагностикасы (негізгі ұғымдарды анықтау және 

талқылау). 

Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, түсіну. 

 Тапсырма 1.Ұғымдарына анықтама беріңдер. 

  
1 этнос 6 толеранттылық 

2 диаспора 7 департация 

3 автохтон 8 репатриация 

4 дін 9 көпұлтты мемлекет 

5 конфессия 10 тілдік әулет 
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 Оқу мақсаты 9.4.1.2 - Әлемнің көші-қонының бағыттарын, себептері 

мен салдарларын түсіндіреді; 9.4.1.3-Қазақстандағы көші-қон процестерін 

талдау негізінде көші-қонның негізгі бағыттарын айқындайды. 

Заңдылықтар мен себеп-салдарлық байланыстарды түсіну диагностикасы 

(Әлеуметтік және экономикалық географиядағы себеп-салдарлық факторларды 

құру). 

Ойлау дағдыларының деңгейі: талдау, жинақтау, бағалау. 

  

 Тапсырма 2. Кестені  толтыру «Көші-қонның түрлері». 

 
Көші-қонның түрлері Қозғалу 

бағыты 

Көші-

қонның 

себебі 

Салдары Шешу 

жолдары Қолайлы 

әсер  

Қолайсыз 

әсер  

      

 Басқа 

елге 

    

Тұрақты түрде бір 

жерден екінші жерге 

жұмысқа барып келіп 

тұратындар 

     

  Депар-

тация 

   

 

Кеңістіктік модельдеудің диагностикасы (кеңістіктік модельдеу дегеніміз -

ерекше түрде ұсынылатын нақты географиялық объект немесе процесс, жер 

шарының басқа бөлігіне ауысады және т.б.Білім алушы осы объектінің немесе 

процестің белгілі бір параметрлерінің қалай өзгеретіндігін модельдеуі керек). 

Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, түсіну, қолдану, талдау. 

 Тапсырма 3. Кестені толтыру "Көші-қонның бағыты». 

 

Мемлекет Бағыты 

, ,  

Аймактар/мемлекеттер 

 
  

 
 

 

 

 
  

 
  

  

 Бөлім 5: «Экономикалық география». 

Оқу мақсаты 9.5.1.1 - Қазақстанның табиғи-ресурстық әлуетін 

бағалайды. 

Ұғымдарды жүйелеу диагностикасы. 

Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, қолдану, талдау, жинақтау. 
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Тапсырма 1. Табиғи ресурстарды сарқылу деңгейіне қарай 

топтастырыңдар. Бос ұяшықтарды толтырыңыз. Мысалдар келтіріңіз. Ойлау 

дағдыларының деңгейі: қолдану, талдау, жинақтау. 

 

 

Оқу мақсаты 9.5.1.2 - табиғи ресурстардың әр түрін өңдеу 

технологиясының сипаттамасы негізінде Қазақстандағы дайын өнімнің 

орталықтары мен түрлерін атайды. 

Заңдылықтарды түсіну және себеп-салдарлық байланыстарды анықтау 

диагностикасы. 

Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, талдау,жинақтау. 

 

Тапсырма 2. Кестені толтырып, оларды орналастыру заңдылықтарын 

(факторларын) атап беріңдер.  

 
Өндіріс салалары Саланың 

түрлері 

Дайын өнім Қайта өңдеу 

орталықтары 

Орналасу 

факторы 

 

 

Тамақ 

    

   

   

   

 

Жеңіл 

    

   

   

Металлургия     

   

 

Отын-энергетика 

    

   

   

 

Оқу мақсаты 9.5.2.1- Ғылыми-техникалық революцияның процесін және 

бағыттарын талдайды 

Салыстыруға және сәйкестендіруге арналған  анықтау диагностикасы. 

Табиғат 
ресурстары

Сарқылатын

. Қалпына 
келмейтіндер

.

Жел
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Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, түсіну. талдау. 

 

Тапсырма 3. Сәйкестігін табыңдар. 
 

№ Салалар № ҒТР-ың бағыты 

1 Машина жасау 1 Энергетикалық шаруашылықты қайта құру 

2 Отын-энергетика кешені 2 Автоматтандыру және роботтандыру 

3 Биоиндустрия 3 Әмбебаптығы 

4 Ғылым және білім 4 Техника мен технологиядағы өзгерістер 

5 Байланыс 5 Гендік инженерия 

 

Салалар  ҒТР-ың бағыты 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

3.2 Қалыптасқан оқу жетістіктерінің диагностикасының қорытынды-

сы 

Зерттеу жұмысымыздың мақсат-міндеттеріне сәйкес тәжірибелік-

эксперимент жұмысы 2019-2021 жылдар аралығын қамтыды. Зерттеу 

жұмысына  Алматы қаласының № 98 жалпы орта білім беретін мектепте өтті. 

Эксперимент жұмысы зерттеу мақсатына сәйкес айқындау, 

ізденісжұмыстарын жүргізу және оқыту кезеңдерін қамтыды. 

Экспериментке 71 оқушы қатысты. Бақылау тобы – 34 оқушы ( 9 Б, 9 Г 

сыныптары). Экперименттік топ - 37 оқушы  ( 9 А, 9 В сыныптары).  

Айқындау эксперименті төменде көрсетілген міндеттерді шешуді көздеді:  

1) оқушылардың экономикалық географиялық заңдылықтар, түсініктер 

мен ұғымдар туралы білімдерінің іскерлік пен дағдыларының қалыптасу 

деңгейін кездестіретін қиындықтарды анықтау;  

2) эксперимент барысында анықталған қиындықтарды білім мазмұны 

жаңартылған география пәнін оқу үрдісінде жоюдың жолдарын іздестіру;  

3) 9 сыныпта оқытылатын  географияның курсында «Әлеуметтік 

география», «Экономикалық география» бөлімдерін оқыту барысы  

оқушылардың әмбебап (пәндік, метапәндік, жеке тұлғалық) оқу жетістіктері 

мен ойлау дағдыларының қалыптасу деңгейлерін анықтау;  

4) оқушылардың негізгі түсініктерді меңгертіп әлеуметтік-экономикалық 

заңдылықтарды ашуға мүмкіндік беретін демографиялық және экономикалық 

есептерді  шығару, сандық карталарды пайдалану деңгейі мен сипатын, 

олардың экспериментке қатысуға деген ынтасын анықтау. 

Бұл кезеңде эксперимент жүргізу барысында біліммазмұны жаңартылған 

география пәнінің оқу жетістіктерін диагностикалауға арналған тапсырмалар 

пәндік, метапәндік және жеке құзыреттерді (біліктерді) анықтауға бағытталған. 
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Тапсырмалар Блумның таным деңгейлерінің  таксономиясы бойынша ойлау 

дағдыларының қалыптасу деңгейлерін анықтауға бағытталған тапсырмалар 

жүйесі дайындалды. 

Олар «Әлеуметтік география», «Экономикалық география» бөлімдерінен 

қалыптастырушы және бөлімдерді жинақтап бағалау тапсырмаларын қамтыды.  

Қолданылған әдістер негізінде  9-шы сынып оқушыларының географиялық  

ойлай білу деңгейін сипаттайтын мәліметтер алынып әлеуметтік және  

экономикалық географиялық үрдістер мен құбылыстар туралы білім 

меңгертудің, іскерлік пен  дағдыларды қалыптастыудың тиімділігін арттыру 

мәселесі зерттелді. 

Бірінші кезеңнің нәтижесі 9-шы сынып оқушыларының әлеуметтік 

география бөлімінде пәндік және метопәндік түсініктерді меңгеруі мен 

функционалдық сауаттылықтарының қалыптасу деңгейілерін анықтау 

мақсатында төменде көрсетілген деңгейлік тапсырмалар берілді. 

Әлеуметтік география бөлімінен 9-шы сынып оқушылары орындаған 

пәндік және метопәндік түсініктерді және заңдылықтарды меңгеруі мен 

функционалдық сауаттылықтарының қалыптасу деңгейілерін анықтауды 

көздейтін білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және  бағалаудеңгейіндегі 

тапсымаларды  саралау нәтижелері бірқатар қорытындылар шығаруымызға 

мүмкіндік берді  (сурет 38).    

 

 
 

Сурет 38 - «Әлеуметтік география» бөлімінен оқушылардың түсініктерді 

және заңдылықтарды меңгеруі деңгейілерінсаралау нәтижелері, балл 

 

39 суретті талдау нәтижелері бақылау тобындағы (БТ) оқушылардың білу 

және түсіну деңгейіндегі 1-ші тапсырмалардың орташа көрсеткіші 54, қолдану 

деңгейіндегі тапсырмалардың көрсеткіші 15, ал талдау және 

жинақтаудеңгейінде 27 балды құрады. Бұдан біз әлеуметтік географиялық 

ұғымдарды іс жүзінде пайдалану және талдау деңгейіндегі тапсырмаларды 

орындаудан  оқушылардың қиналатынын көрсетті.  
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Оны этнос,диаспора, автохтон, конфессия,департация ж.б.әлеуметтік 

географиялық (демографиялық)  түсініктердің күрделілігімен түсіндіруге 

болады. 

Эксперименттік топтағы (ЭТ) оқушылардың  білу және түсіну деңгейіндегі 

1-ші тапсырмаларды меңгерудің орташа деңгейлері 56 балды немесе бақылау 

тобымен салыстырғанда 3,57 % жоғары екенін көрсетті. Ал қолдану 

деңгейіндегі тапсырмаларды орындаудан қиналатынын  және бақылау тобымен 

салыстырғанда 3 баллға немесе 8,82% төмен түсті, ал талдау деңгейіндегі  3-ші 

тапсырмаларды 5 баллға немесе 18,51% төмен орындады. 

Әлеуметтік география бөлімінен оқушылардың пәндік және метапәндік 

ұғымдарды меңгеруі деңгейілерін анықтау мақсатында жүргізілген айқындау 

экспериментін  жүргізу кезінде бізге төмендегі қиындықтар кездесті: 

- метапәндік ұғымдарды меңгеруде пәнаралық байланысқа көбірек мән 

берілмеуінде; 

- сабақ кезіндегі жаңа ұғымдарды күнделікті өмірде болып жатқан 

құбылыс және процестермен ұдайы байланыстырылып түсіндірілмеуінде;  

- ұғымдарды өз бетінше түсінуіне мүмкіндік беретін ситуациялық 

тапсырмалардың берілмеуінде 

- кері байланыс кезінде жаңа тақырыптардағы ұғымдардың ескерілмей 

қалуы; оқушылардың жас ерекшеліктеріне және алдың алған білімдеріне 

байланысты негізгі ұғымдарды айқындайтын түсініктердің және 

заңдылықтардың күрделілігіне байланысты оқушылардың баяу қабылдауы; 

- логикалық және сыни ойлау, сайкестендіру сауаттылығының қажет етуі; 

- ұғымдарды және заңдылықтарды терең меңгертуде практикалық 

жұмыстар жүргізу арқылы білімді іс жүзінде қолдануды қажет етуі. 

 Экономикалық география бөлімінде жүргізілген эксперимент 

оқушылардың негізгі ұғымдарды жүйелеу, әлеуметтік-экономикалық үрдістер 

мен құбылыстардың түзілу заңдылықтарын  түсіну, олардың арасындағы 

себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, талдау, жинақтау және үлгілеу 

дағдыларының қалыптасу деңгейлерін анықтау мақсатын көздеді. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес оқушыларға түсіну, қолдану, 

талдау және жинақтау деңгейіндегі тапсырмалар берілді.  

Әлеуметтік география бөлімінен 9-шы сынып оқушылары орындаған 

пәндік және метопәндік түсініктерді және заңдылықтарды меңгеруі мен 

функционалдық сауаттылықтарының қалыптасу деңгейілерін анықтауды 

көздейтін білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және  бағалау деңгейіндегі 

тапсымаларды саралау нәтижелері бірқатар қорытындылар шығаруымызға 

мүмкіндік берді  (сурет 39). 

39 суретті талдау нәтижелері БТ оқушыларының  білу және түсіну 

деңгейіндегі 1-ші тапсырмаларды орындауында топтың орташа көрсеткіштері 9 

балл, қолдану деңгейіндегі тапсырмалардікі 1, ал талдау деңгейіндегі  23 балды  

құрады. 

Бұдан біз экономикалық географиялық ұғымдарды іс жүзінде пайдалану 

деңгейіндегі тапсырмаларды орындаудан  оқушылардың қиналатынын. 
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Сурет 39 - "Экономикалық география" бөлімінен оқушылардың түсініктерді 

және заңдылықтарды меңгеруі деңгейілерін саралау нәтижелері, балл 

 

Ал талдау дағдылары түсіну және қолдану сипатындағы тапсымалармен 

салыстырғанда біршама жоғары екенін көрсетті. Оны экономикалық 

географиялық ұғымдардың шынайы өмірмен байланысының, оқушыларда 

қызығушылықтары мен уәждерінің болуымен түсіндіруге болады. 

ЭТ оқушылардың білу және түсіну деңгейіндегі 1-ші тапсырмаларды 

меңгеруі деңгейлерінің  орташа топтық көрсеткіші 32 балды немесе бақылау 

тобымен салыстырғанда 23 баллға немесе 28,12% жоғары екенін көрсетті. Ал 

қолдану деңгейіндегі тапсырмаларды орындаудан қиналатынын және бақылау 

тобымен салыстырғанда 10 баллға немесе 90%, ал талдау деңгейіндегі  3-ші 

тапсырмаларды 3 баллға немесе 4,83% жоғары екенін көрсетті.  

Бұдан әрі әлеуметтік және экономикалық география бойынша білімге 

ортақ талдау жүргізілді (сурет 40). 

Екі бөлімнің сұрақтарына жауап берген ЭТ тобындағы оқушылардың 

саны 54 болса, БТ тобында жауап бергендердің саны 43 оқушы болды. ЭТ 

тобында жауап бергендердің орташа  көрсеткіші  40 балды құрады, БТ - да-37,5 

балл. БТ және ЭТ топтарының орташа балы -39. Барлық оқушылар үшін 

үлгерімнің жалпы көрсеткіші 27 баллды құрады, оның ішінде ЭТ – 28,5 балл, 

БТ – 25 балл. Жалпы алғанда оқушылардың үлгерімі БТ және ЭТ шамамен 

бірдей. 

Оқушылардың жауап бере алмаған тапсырмаларының талдау нәтижесі 

өзіндік ерешелігімен тәнті етті (сурет 41). «Әлеуметтік география» бөлімі 

бойынша БТ тобы үшін ең  қиыны 3-тапсырма «көші - қонның бағыты», 

оқушылардың 71% - орындай алмады және 2-тапсырма «көші-қон түрлері»- 56 

%. 
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Сурет 40 - «Әлеуметтік география» және  «Экономикалық география»  

бөлімдері бойынша кіріспе бағалаудың орташа көрсеткіші, балл 

 

ЭТ тобы үшін ең қиыны  2-тапсырма болды, оқушылардың 78% және 3 – 

тапсырма 73% орындай алмады. Салыстырмалы түрде 1-тапсырма ең оңай 

болған сияқты, оқушылар жаппай жауап бергенімен орташа көрсеткіші  – 55 

балл.  

Жалпы алғанда екі топт үшінде бірінші тапсырма оңай болды (3%), ең 

қиыны үшінші тапсырма (72%) болды. 2-тапсырманы  67% орындай алмады. 

«Әлеуметтік география» бөлімі бойынша БТ тобы тапсырмалардың 43% - ын 

орындамасада да ЭТ тобына қарағанда ( 50%)  жетістігі жоғарылау. 

«Экономикалық география» бөлімі бойынша БТ тобы үшін 1-тапсырма 

«Табиғи ресурстарды сарқылу деңгейіне қарай топтастыру» үлкен қиындықтар 

туғызғанын оқушылардың 50%-ы орындай алмағандығынан байқауға болады. 

2-тапсырмада оңай тимеген сияқты «Кестені толтырып, орналастыру 

заңдылықтарын (факторларын) атап беру» - 25 %-ы орындай алмады (сурет 42). 

ЭТ тобында ең қиыны 2-тапсырма болды, онда ол 57% және 1-тапсырма 

22% орындай алмады. Ең оңайы 3-тапсырма болды, екі топтың орташа 

көрсеткіші 66 балл.  

«Экономикалық география» бөлімі бойынша тапсырманың 37,5% 

орындай алмаған БТ тобы ЭТ тобына қарағанда (39,5%) анағұрлым табысты 

болып көрінеді. 
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Сурет 41 - «Әлеуметтік география» бөлімі бойынша оқушылардың кіріспе 

бағалаудағы орындай алмаған тапсырмалары, % 

 

    

 

Сурет 42 - «Экономикалық география» бөлімі бойыншаоқушылардың 

кіріспе бағалаудағы орындай алмаған тапсырмалары, % 

 

43 суретте екі бөлім бойынша орындалмаған тапсырмалардың орташа 

көрсеткіштері көрсетілген. БT (53%) және ЭТ (52,5) топтарының көрсеткіштері 

бірдей екендігі байқалады. БТ және ЭТ орташа көрсеткіші – 52,75% құрады. 
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Сурет 43 – «Әлеуметтік география» және «Экономикалық география» 

бөлімдері бойынша оқушылардың кіріспе  бағалаудағы орындай алмаған 

тапсырмалары, %  

 

Анықтау эксперименті барысында алынған нәтижелерін талдау білім 

алушылардың әлеуметтік-экономикалық ұғымдарды меңгеру, үрдістер мен 

құбылыстардың түзілу заңдылықтарын ашу дағдыларын қалыптастыруды одан 

ары жетілдіру қажет деген ой оқу қорытындыларын шығаруға мүмкіндік берді.  

Жоғарыда аталған түйінді мәселелерді 9-шы сыныпта білім мазмұны 

жаңартылған Қазақстан географиясының экономикалық география бөлімін 

оқытудың тиімділігін, пәндік және метопәндік түсініктерді меңгеруі мен 

функционалдық сауаттылықтарының қалыптасу деңгейілерін көтеру үшін 

оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыратын, өз бетімен білім алуын 

қамтамасыз ететін жаңа оқыту әдістері мен технологияларын қолдану қажет 

деп тұжырымдадық. 

Эксперимент барысындна жинақталған деректерді талдау негізінде 

оқушылардың әлеуметтік-экономикалық ұғымдарды және заңдылықтарды 

терең меңгеруге мүмкіндік беретін бірқатар оқыту әдістерді ұсыну қажет екенін 

анықтадық. 

 

 3.3 Экономикалық-географиялық заңдылықтары мен ұғымдарды 

қалыптастыру бойынша эксперимент жұмысының нәтижелері 

 Жаңартылған білім мазмұны аясында оқушылардың экономикалық-

географиялық заңдылықтары мен ұғымдарын қалыптастырудың әдістемелік 

негіздеріне келетін болсақ, басты назар, топтық және оқушылармен жеке 

жұмыс жасауға бағыталған. 

Бұл жерде жаңа технология жүйесінде ойын, семинар, пікірталас, 

конференция сабақтарының, дәріс, сынақ, топ серуендері, практикалық 
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жұмыстардың маңызы зор. Бұл сабақтар оқушылардың әр түрлі мәселелерді 

шешу жолдарын іздестіруге мүмкіншілік туғызып, олардың логикалық ойлау 

қабілетін дамытады және оқуға деген қызығушылықтарын арттырады. 

Жаңа мазмұнға сәйкес жаңа әдістер жүйесі қажет. Бүгінгі күні білім беру 

мекемелерінде оқыту үрдісін технологияландыру өзекті мәселелердің бірі. 

Технология мен әдіс-тәсілдің арақатынасын ажырату да қарапайым мұғалім 

үшін кейде қиын болып жататын уақыттар жеткілікті [158, 159, 160]. Бүгінгі 

таңда ақпарат пен технологиялардымеңгерген, білімді мұғалімдерден 

жабдықталған тұлғаларды тәрбиелеу процесі жүріп жатыр.  

Технология XXI ғасырда ақпараттық дәуірдің қалыптасуының маңызды 

компоненттерінің біріне есептелінеді. Технология ақпараттық дәуірдің 

қалыптасуын қамтамасыз ететін негізгі құрылыс. 

Технология соншалықты дамыған кезеңде технологиядан тысбілім беру 

толыққанды білім алуға кері әсер етуі мүмкін.  

Оқушыларға арналған сабақтар және «жеке отырып жасалнатын» білім алу 

өз бетімен екенін сезінуі керек зерттеулер оқушылардың оқу тәжірибесіндегі 

кемшіліктерді жою қажет болып отыр [161]. Сондықтан, сабақта студенттемен 

оқушылар мен мұғалімнің өзара әрекеттесуінің белсенді жоғары болуы тиіс, 

қазыргі таңда оқушылардың білім алуына алаңдаушылық артып келеді [162, 

163]. "Егер оқушылар оқу жағдайына қатысады қандайда бір қиындықтар 

туындаса баланың білім сапаның төмендеуіне әкеп соғады. 

 Оқушы қиындықтар болуына байланысты көп жұмыс істемеуі мүмкін, 

сондықтан олардың оқуын өлшейтін технологиялық бағдарламалар жақсы 

жұмыс істемеуі мүмкін" [164].Технологияны жақтаушылар білім алушылардың 

жауапкершілігін басқаша анықтайды. Бұл сұрақтың негізгі жауабы - 

оқушылардың білімің анықтау және олардың қарқынын түзету.  

Осы модель аясында оқушыларға әртүрлі тапсырмаларды қашан және 

қандай тәртіппен орындау керектігін, екінші жағынан зерттеу белгілі бір 

мүдделер үшін қанша уақытқа созылатындығын шешу құқығы беріледі. Олар 

өздерінің жетістіктері мен мінез-құлқы үшін толық жауапкершілікті өз 

мойнына алады. Оқу үдерісінде технологияны қолдану XXI ғасырдың басынан 

бастап қарқынды қолданысқа ие болды. 

Мысалы, 2010 жылы пайда болған iPad және басқа да сенсорлы планшеттік 

құрылғылар мектептерде кеңінен таралып сабақ үстінде қолданыла бастады 

[165]. Планшеттік сенсорлық компьютерлер-бұл білім берудегі ең жылдам 

дамып келе жатқан түрі [166]. Кейбір зерттеулер нәтижесі сыныпта оқу үшін 

қолданылатын сенсорлық планшеттік құрылғыларда бар болса да, қосымша 

зерттеулерге үлкен қажеттілік бар екендігі анықталып отыр [167]. 

Жоғарыда айтылғандай, географияны оқытуда қолданылатын 

географиялық құрылғылар бойынша зерттеулер өте шектеулі және планшеттік 

технологиялар мен географияны оқытуға арналған қосымшалар туралы көбірек 

зерттеулер қажет [168]. Планшеттік және басқа мобильді есептеу 

технологиялары географиялық білім беруде қолданылады, алайда 

географиялық білім беру қосымшаларын қолдану, әдетте, оқытудың мазмұнына 
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немесе әдістеріне назар аудармайды, керісінше оқушыларды тақырыпты нақты 

зерттеуге қатысты шеткері болып табылатын қажетті әрекеттерді қолдауға 

бағытталған. 

Қалыптастырушы кезеңнің мақсаты, Қазақстан географиясын зерттеуде 

оқушылардың оқу процесін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

жағдайлары кешеніне тексеру жүргізу болды  (сурет 44).  
 

      

   
 

Сурет 44 - Қалыптастырушы кезең 

Осы сыныптың оқушылары оқулыққа өз бетінше жүгінген кезде, жаңа 

материалды игере алатындығын байқатты, яғни арасында «бәрі түсініксіз» 

деген оқушы болған емес. Сондай-ақ, олар анықтамалық материалды еркін 

пайдалана алды. Жинақтап айтатын болсақ осы сыныпта оқу әдебиетімен 

жұмыс жасау қабілеті орташа деңгейде болды деп айта аламыз. 

Жаңа материалды түсіндіру кезінде оқушылар мұқият тыңдады, бірақ 

қажетті жерлерін мұғалім айтқан кезде ғана дәптерге жазып отырды, сонымен 

қатар көптеген оқушылар жаңа материалды тез және дұрыс қабылдай алды, 

бірақ оқушыларда тыңдау қабілеті жоғары деңгейде болды деп айта алмаймыз. 

Күрделілік деңгейі орташа тапсырмаларды орындау кезінде оқушылардың 

көпшілігі белсенділік танытты, бірақ қиындықтарға тап болған кезде әрдайым 

дұрыс шешім таба алмады - сондықтан бұл сыныпта таныс жағдайда білімді 

қолдана білу және бейтаныс жағдайда білімді қолдана білу орта деңгейде 

болды. 

Сынып оқушыларының білімі және оқу деңгейі біршама сараланған. 

Байқау көрсеткендей, оқушылардың оқу іс-әрекеті орташа деңгейді көрсетті. 

Эксперименттік топта өзіндік оқу жұмысының мотивтері орташа деңгейде 

болды. Тапсырмаларды орындаудағы мақсаты – «жақсы» баға,  және 

мұғалімнен мадақтау алу. Оқушылардың аздаған бөлігі ғанажұмыс жасау 

кезінде өз бетінше білімалу және өзін-өзі тәрбиелеу мотивтерін басшылыққа 

алды.  

Эксперименттік топ оқушыларының көпшілігі тест тапсырмаларын, 

қалғаны оқулықпен жұмыс істеуді жөн көрді. Осы топтағы көптеген оқушылар 

сұрақтарға жауап беру кезінде, нәтижелерді тексеру және талдау кезінде 

мұғалімнің көмегі қажет екенін, сондай-ақ тапсырманы орындау кезінде 

туындаған сұрақтарға мұғалімнің жауаптары қажет екенін көрсетті. 
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Бұл кезеңде біз үшін оқушылардың танымдық процестерінің 

ерекшеліктерін және зерттеу дағдыларының даму деңгейін, сондай-ақ осындай 

жағдайда оқушылардың қабілеттілігін анықтау маңызды болды. Зерттеу 

жұмысы белгілі бір тапсырмалардыорындау кезінде үлкен жұмыс пен 

шығармашылықты талап ететіндігі сөзсіз факт. 

Оқушылар үшін танымдық процестердің сипаттамаларын қамтитын 

сараланған тапсырмалардың әртүрлі деңгейі таңдалды. Эксперименттік 

сабақтарды өткізу кезінде оқушылар өз білімдерін тереңдетуге қызығушылық 

таныту мен бірге, өз бетінше жұмыс жасау кезінде белсенділік көрсете бастады. 

Күнделікті берілетін бір сарынды үй тапсырмаларын дайындағысы 

келмейтіндігі, алайда шығармашылық және жеке тапсырмаларды орындағанды 

ұнататындығы байқалды. Эксперимент жүргізілген сыныптың сабақ соңында 

алынған қайта сауалнама нәтижесі – сабақтарды жүргізуде оқу іс-әрекетінің 

әртүрлі болуы оқушылардың танымдық белсенділікке деген ынтасын 

қалыптастыруға ықпал еткенін көрсетті. 

Негізгі ұғымдарды, объектілерді, процестер мен құбылыстарды бақылау, 

олардағы ең маңызды қасиеттерді, пайда болу және даму ерекшеліктерін 

анықтау. Ұғымдар мен заңдылықтарды меңгеру, бірқатар географиялық 

объектілерді, процестер мен құбылыстарды зерттеуді қажет етеді, оларды 

салыстыру заңды байланыстар мен өзгерістерді анықтауға мүмкіндік берді. 

Зерттелетін материалда заңды сипаттағы әртүрлі байланыстарды анықтау. 

Мысалы, көші-қон процестері, өндіріс салаларын орналастыру заңдылықтары. 

Ұғымдар мен заңдылықтарды түсіну және меңгеру, оны қолдану қажеттілігі, 

көптеген мысалдар мен ұқсас жағдайларды нақтылауды қажет етті. 

Оқу үрдісіндегі кездесетін қиыншылықтың бірі - табиғатта және 

қоғамдабір уақытта көптеген әртүрлі заңдылықтар ықпал етуінде. Меңгерілген 

немесе түсінген заңдылықтарды әртүрлі мысалдар келтіру, іс жүзінде және 

тәуелсіз жұмыстарды орындау кезінде қолдану арқылы нақтылау қажет. 

Географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды игеру процесі келесі негізгі 

кезеңдерді қамтыды (сурет 45). 

  

Сурет 45 - Географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды игеру процесі 

 

Негізгі ұғымдарды 
анықтау, объектілерді, 

процестер мен 
құбылыстарды 

бақылау

Зерттелетін 
материалда заңды 
сипаттағы әртүрлі 

байланыстарды 
анықтау

Ұғымдар мен 
заңдылықтарды 

меңгеру



105 

 

 Ұғымдар мен заңдылықтардың әрекетін зерттеудің әдістері ретінде 

оқушылардың өзіндік жұмысына арналған әртүрлі тапсырмалар, көші-қон 

процесстері мен экономикалық шаруашылық заңдылықтарын есепке алу және 

пайдалану мысалдары, кеңістіктік аспектіде географиялық заңдылықтың 

көрінісін талдау болды. Жүргізілген эксперимент нәтижелерін талдау  

барысында әлеуметтік және экономикалық география тақырыптары бойынша 

қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру арқылы оқу процесін түзету қажеттілігін 

анықталды. Сонымен қатар, жаңартылған оқу бағдарламасына сай 

оқушылардың бойында қалыптастыруды көздейтін негізгі құндылықтар мен 

дағдыларды дамыту ескерілді (кесте 20).   

Кесте 20 - Құндылықтар мен дағдылар 

Құндылықтар Дағдылар 
- шығармашылық және сын 

тұрғысынан ойлау; 

- қарым-қатынас жасау қабілеті; 

- өзгелердің мәдениетіне және 

көзқарастарына құрметпен қарау; 

- жауапкершілік; 

- денсаулық, достық және 

айналадағыларға қамқорлық көрсету; 

- өмір бойы оқуға дайын болу. 

 

- сын тұрғысынан ойлау; 

- білімді шығармашылық тұрғыда қолдана 

білу қабілеті; 

- проблемаларды шешу қабілеті; 

- ғылыми-зерттеу дағдылары; 

- қарым-қатынас дағдылары (тілдік 

дағдыларды қоса алғанда); 

- жеке және топпен жұмыс істей білу 

қабілеті; 

- АКТ саласындағы дағдылар.. 

 

 

Ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыру мақсатында бірқатар қысқа 

мерзімді жоспарлар жасалған(қосымша А,Ә,Б). Олар типтіқ оқу бағдарламаның 

9.4.1.1 - Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды, 9.4.1.2 - 

Әлемнің көші-қонының бағыттарын, себептері мен салдарларын түсіндіреді; 

9.4.1.3-Қазақстандағы көші-қон процестерін талдау негізінде көші-қонның 

негізгі бағыттарын айқындайды, 9.5.1.1 - Қазақстанның табиғи-ресурстық 

әлуетін бағалайды, 9.5.1.2 - табиғи ресурстардың әр түрін өңдеу 

технологиясының сипаттамасы негізінде Қазақстандағы дайын өнімнің 

орталықтары мен түрлерін атайды; деген оқу мақсаттарына негізделген. 

В.В. Усиков ж.б., авторлардың Қазақстан географиясы қурсының жалпы 

білім беретің 9 сыныбына арналған оқулықтың №41, 42,48, 57 параграфтарына 

сәйкескеледі [22].  

Педагогикалық эксперименттің қорытынды бөлімі біз әзірлеген ҚМЖ 

бойынша өткізілген сабақтарда эксперименттік топта білімді қалыптастырудың 

тиімділігін тексеру болды. Осы мақсатта, өткізілген сабақтардан кейін, білімге 

қайта мониторинг жүргізілді, онда оқушыларға бірінші кезеңге ұқсас 

тапсырмалар ұсынылды. 

Алынған деректерді өңдеу негізінде білім динамикасы, орындалмаған 

тапсырмалар саны және сапалы білім көрсеткіштері бойынша бірінші (кіріспе) 
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және екінші (қорытынды) көрсеткіштердің нәтижелеріне салыстырмалы талдау 

жасалды (21-кесте). 

Кесте 21 – Диагностиканың салыстырмалы көрсеткіштері (орташа балл, 

орындай алмаған тапсырмалар, оқу сапасы)  

 

 

 

Топ 

Орташа балл Орындай алмаған 

тапсырмалар, % 

Оқу сапасы, % 

 

I кезен 

 

II кезен 

 

өсу,% 

 

I 

кезен 

 

II 

кезен 

 

% 
Орташа 

(4-6 

балл) 

Жақсы 

(7-8 

балл) 

 Өте 

жақсы 

(9-10 

балл) 
БТ 25 45 ↑44.4 53 32 ↓60.3  39 37 24 

ЭТ 28,5 65 ↑ 56,1 52.5 24 ↓45.7 33 36 31 

 

21- ші кестеде  БТ тобындағы білімнің орташа балы 25-тен 45-ке дейін 

көтеріліп өсу көрсеткіші  44.4% - ға жетті. ЭТ-да 28.5-тен 65-ке, сәйкесінше 

56.1% - ға көтерілді,  яғни БТ қарағанда 11.7% - ға жоғары.   

БТ-да орындалмаған тапсырмалар саны 53-тен 32% - ға дейін азайып, 

60.3% - ға төмендеді, ЭТ-да 52.5-тен 24-ке дейін азайып 45.7% - ға төмендеді. 

Айырмашылығы 14.6% - болды. 46-суретте эксперименттің бірінші және екінші 

кезеңдеріндегі әлеуметтік және экономикалық география бойынша 

оқушылардың білімінің өсу динамикасының салыстырмалы орташа 

көрсеткіштері көрсетілген.  

 

 

Орташа балы (I 

кезен)

Орташа балы  

(II кезен)
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Сурет 46 - Экономикалық және әлеуметтік география бойынша оқушылардың 

салыстырмалы білім нәтижелері, балл 

Бақылау тобында 25-тен 45 баллға дейін көтеріліп өсім 20 баллға 

жетті.Орташа көрсеткіш-35 балл. Эксперимент тобында 28.5-тен 65 баллға 

көреріліп өсім 36.5 баллға жетті. Орташа көрсеткіш бақылау тобына қарағанда 

20 баллға жоғары. Эксперимен тобындағы орташа көрсеткіш-46.75, бұл БТ-ға 

қарағанда 11.75 баллға артық. Осылайша, ЭТ тобы БT тобына қарағанда жақсы 

нәтиже көрсетті. Мұның бәрі біз әзірлеген ҚМЖ негізінде топта өткізілген 

сабақтардың тиімділігін көрсетеді.  

Жалпы есептейтін болсақ, екі топтада білімнің 26.75-тен 55 баллға дейін, 

яғни 28.25 баллға өсуі байқалды. Орташа көрсеткіш 41 балды құрады, бұл 

бірінші кезеңге қарағанда 14.25 балға жоғары.  

Оқушылар орындай алмайтын көрсеткіш айтарлықтай төмендеді (47-

сурет). Егер БТ тобында мұндай тапсырмалардың бірінші кезеңінде 53% болса, 

екінші кезеңнен кейін 32% - ға, яғни 21% - ға дейін төмендеу байқалады. ЭТ 

тобында сәйкесінше 52,5-тен 24% - ға,  яғни 25.5% - ға төмендегені байқалады.  

Жалпы алғанда екі топтада 52.75-тен 28% - ға,  орташа 24.75% - ға төмендеу 

байқалды. 

 

 

Сурет 47 –Бірінші және екінші кезеңнің орындай алмаған  

тапсырмалардың салыстырмалы көрсеткіштері, % 

 

48 - суретте оқушылардың білім деңгейінің сапалық көрсеткіші берілген. 

Сапа көрсеткіші бойынша ЭТ тобы үздік нәтиже көрсетті. Бұл топта 

оқушылардың 33% - ы орта білімді көрсетті,  БT- тобында бұл көрсеткіш 39%. 

Яғни  ЭТ-да  БТ-на қарағанда орташа білім деңгейі 6% - ға аз.  БT-да 
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жақсыдеген  білім деңгейі 37% немесе ЭТ-на қарағанда 1% - ға көп.  Өте жақсы 

деңгейдегі оқушылар ЭТ-да  31% құрады, бұл БТ-ға қарағанда 7% - ға көп, 

мұнда 24%.  

 

 

 

Сурет 48 - Оқушылардың білім үлгерімінің сапалық көрсеткіші, балл % 

 
Осылайша, 21-кесте мен 46,47,48-суреттердің деректері, педагогикалық 

эксперименттерді жүргізудің дұрыстығын және оның орынды екендігін 

дәлелдеді. 9-сыныптың «Қазақстан географиясы» жаңартылған курсында 

экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыруда біз 

ұсынған дидактикалық тәсілдердің тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді. Біз 

ұсынған тәсілдер әмбебап болғандықтан оларды Қазақстан географиясының 

басқа бөлімдерінде және басқа география курстарында қолдануға болады 
 

Үшінші бөлім бойынша тұжырым 

Жұмыстың эксперименттік бөлігіне дайындық барысында оны өткізудің 

әдістемелік шарттары анықталды, олардың ішіндегі ең маңыздысы бақылау 

және эксперименттік сыныптардағы оқушыларда қалыптасқан экономикалық 

және географиялық түсініктер мен дағдыларын анықтау болды. Олардың ішінде 

білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалауға бағытталған 

тапсырмалардың мазмұны мен дәйектілігі, логикалық және тұжырымдамалық 

сызбалардың құрылымы маңызды болды. 

Диссертацияның осы бөлімінде тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың 

нәтижелері келтірілді. Педагогикалық эксперимент кезінде бұл процесс 

жүйелітүрде жүзеге асырылған жағдайда ғана, мектеп оқушылары арасында 

экономикалық және географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды 

Орташа  (4-6 
балл), %
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балл),%  
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қалыптастыруда жетістікке қол жеткізуге болатындығы расталды. Арнайы 

әзірленген қысқа мерзімді оқу жоспарлары бақылау сыныптарына қарағанда 

эксперименттік топта мазмұны және дидактикасымен ерекшеленді. 

Сараланған және тұлғалық-әрекеттік тәсілге негізделген сабақты құрудың 

әдістемелік моделі айтарлықтай педагогикалық нәтиже берді. 

Проблемалық және шығармашылық сипаттағы тапсырмаларға үлкен мән 

берілді, оларды орындау экономикалық және географиялық білімге, 

ұғымдармен заңдылықтарды қаншалықты түсінгендігіне байланысты болатын. 

Қазақстан географиясы курсын оқу кезінде экономикалық ұғымдармен 

заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталып жасалған эксперименттік 

әдістемеөзінің тиімді нәтижесін көрсетті. «Қазақстан географиясы» курсының 

экономикалық-географиялық ұғымдармен заңдылықтарды зерделеуге арналып 

әзірленген әдістемелік жүйесінің негізгі функциялары анықталды: құндылыққа 

бағдарланған, теориялық-дүниетанымдық, конструктивті-әрекеттік және 

бағалау рефлексивті. 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін талдау кезінде 

«Қазақстан географиясы» курсын оқытудың теориясы мен әдістемесінде кейбір 

мәселелерді және экономикалық-географиялық ұғымдар мен терминдерді 

қалыптастыру жүйесінің әлі де болса жеткіліксіз әзірленгенін анықтады. Бұл 

фактор мұғалімдердің ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастырудағы 

жұмысын қиындататыны белгілі. Біздің ойымызша, бұл «Қазақстан 

географиясы» курсы 2019-2020 оқу жылының екінші жартысынан бастап білім 

беру мекемелерінде карантиндік іс-шаралардың болуына байланысты деп ойлап 

отырмыз. 

Мектептегі тәжірибе барысы пән мұғалімдерінің критериалды бағалау 

жағдайында географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды зерттеуге 

қызығушылық танытқандығын көрсетті, ол бүгінгі таңда осы мәселе бойынша 

әдістемелік ұсынымдардың жетіспеушілігі және жас мұғалімдердің білім 

берудегі тәжірибесінің жеткіліксіздігінен болуы мүмкін. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дүние жүзінің жаһандану және интеграция жағдайындағы дамуы білім 

беру жүйесінде жаңа әдіс-тәсілдерді анықтап, олардың тиімді жолдарын 

енгізуді талап етуде. Ұлттық білім берудің бәсекеге қабілеттілігі білім 

алушыларды қазіргі заманғы сын-тегеуріндер мен болмыстарға даярлауда 

басты фактор ретінде санауда. Қазақстандық жүйенің білім берудің 

жаңартылған мазмұнына көшуі жас ұрпақты XXI-ғасыр дағдыларына, сыни 

ойлау, креативтілік және функционалдық сауаттылыққа дайындаудағы өзінің 

басты мақсаты деп біледі. 

Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер төмендегідей қорытындылар 

жасауға мүмкіндік берді: 

1. Оңтайлы және ұйымдастырылған географиялық білім беру жүйесі 

географиялық кеңістіктің барлық деңгейлерінде, әсіресе аймақтық деңгейде 

қазіргі заманғы әлеуметтік, геоэкономикалық, геосаяси және геоэкологиялық 

мәселелерді ұсына және шеше алатын географиялық мәдениеті мен 

географиялық ойлауы бар оқушының дамуына жағдай жасайды. 

2. Әлемнің және экономикалық мәдениеттің географиялық көрінісін 

қалыптастырудағы географиялық білім беру жүйесінің маңызды құрамдас 

бөлігі экономикалық және географиялық ұғымдар мен заңдылықтар жүйесі 

екендігі анықталды. Мұның бәрі қазіргі географиялық білімнің маңыздылығын 

растайды.  

3. Оқу және әдістемелік әдебиеттерді талдау экономикалық-географиялық 

білім берудің бұрыннан бар және жаңа тәсілдерін жүйелеуге мүмкіндік берді, 

олардың міндеттерінің бірі мектеп оқушылары арасында экономикалық-

географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыру. 

4. Экономикалық-географиялық білім беруде оның мазмұнын игеру 7-9 

сыныпта географияны зерттеуге негіз болатын мағыналы түсіндіруді, 

бағалауды, болжауды, модельдеуді  көздесе, 10-11 сыныпта жоғары деңгейлі 

танымдық мақсатта жүргізіліп алдыңғы білімді толықтыра түседі. Бұл жағдай 

оқушылардың өзіндік және шығармашылық іс-әрекеті мен мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігінің дамуына әсер етеді. 

5. Оқу мақсаттарын талдау негізінде негізгі экономикалық-географиялық 

ұғымдар мен заңдылықтар анықталды, оларды қалыптастыру кезінде 

оқушылардың жас ерекшеліктерін және ұғымдар мен заңдылықтарды 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктерін ескеру қажет. 

6. Жұмыстың эксперименттік бөлімінде оны жүзеге асырудың ең ұтымды 

және тиімді әдістемелік жолдары анықталды, ең маңыздысы бұрынғы 

қалыптасқан экономикалық және географиялық ұғымдар мен дағдылардың 

білімді анықтауға, түсінуге, қолдануға, талдауға, жинақтауға және бағалауға 

бағытталған заңдылықтарды білуде қолдана алатындығын анықтау болды. 

7. Оқушылар білімінің кіріспе кезіндегі диагностикасы барлық 9-

сыныптарда оқушылардың экономикалық-географиялық ұғымдар мен 
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заңдылықтарды меңгеруі деңгейінің төмен екендігін көрсетті. Бұл бөлімдерді 

немесе тақырыптарды зерттеуді бастамас бұрын бағалау жұмыстарын жүргізу 

қажет екендігін растады.  

8. Өткізілген педагогикалық эксперимент, оқушыларда экономикалық-

географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды үйретіп, ол білімді қалыптастыру 

үшін, сабақтың әдістемесі жүйелі құрастырылған жағдайда  жетістікке жетуге 

болатындығы туралы теорияны  растады. Арнайы әзірленген қысқа мерзімді 

оқу жоспарлары бақылау сыныптарына қарағанда  эксперименттік топта 

мазмұны  және дидактикасымен ерекшеленді. 

9. Эксперименттік зерттеу нәтижелері, ұсынылған эксперименттік  

технологияның тиімділігін көрсетті. Сараланған және тұлғалық-әрекеттік 

тәсілге негізделген сабақты құрудың әдістемелік моделі айтарлықтай 

педагогикалық нәтиже берді. Проблемалық және шығармашылық сипаттағы 

тапсырмаларға үлкен мән берілді, оларды орындау үшін мектеп курсындағы 

Қазақстан география пәніндегі экономикалық-географиялық ұғымдармен 

заңдылықтарды қаншалықты меңгергендігіңе байланысты болатын. 

10. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін талдау кезінде 

«Қазақстан географиясы» курсын оқытудың теориясы мен әдістемесінде кейбір 

мәселелерді және экономикалық-географиялық ұғымдар мен терминдерді 

қалыптастыру жүйесінің әлі де болса жеткіліксіз әзірленгенін анықтады. Бұл 

фактор мұғалімдердің  ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастырудағы 

жұмысын қиындататыны белгілі. Біздің ойымызша, бұл «Қазақстан 

географиясы» курсы 2019-2020 оқу жылының екінші жартысынан бастап білім 

беру мекемелерінде карантиндік іс-шаралардың болуына байланысты деп ойлап 

отырмыз. 

11. Оқушылар мен педагогтардың тілдік сауаттылығын дамыту аясында 

экономикалық-географиялық ұғымдар мен терминдердің қазақша-орысша-

ағылшынша  тілдеріндегі сөздік-анықтамасы әзірленді. 

12. Мектептегі тәжірибе барысы пән мұғалімдерінің критериалды бағалау 

жағдайында географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды зерттеуге 

қызығушылық танытқандығын көрсетті. 
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ҚОСЫМША А  

Қысқа мерзімді жоспар «Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы» 

 

Қазақстан географиясы Бөлім 4. Әлеуметтіқ геграфия  

Педагогтың аты-жөні Усенов Н.Е. 

Күні:  

Сынып – 9 (А,Б,В,Г.) Қатысушылар саны - Қатыспағандар саны  - 

Сабақтың  тақырыбы  Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.4.1.1. Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды 

 

Сабақтың  

мақсаты  

Барлық оқушылар; Қазақстан халқының ұлттық, діни   құрылымы туралы мәлімет береді. 

Басым бөлігі, Қазақстан халқының ұлттық және  діни құрамын анықтай алады. 

Кейбір оқушылар. Қазақ халқының ұлттық және діни құрылымын кесте немесе диаграмма құрастыра алады. 

Бағалау 

критерииі 

Қазақстан халқының ұлттық құрамын және діни құрамын түсінеді, анықтайды; 

«Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы» кестесін, диаграммасын құрастырады 

Халықтың ұлттық құрамы мен діни сенімі туралы біледі. 

Қазақстанның ұлттық құрамы, ұлттар бірлігі және ұлтаралық қатынастарға сипаттама жасау.  

Талдау: Қазақстан халқының ұлттық , діни құрамы және қазақ диаспорасы елдер бойынша қазақ ұлтының орналасуына талдау 

жасау 

Сабақтың  

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

 

Басы 

Ұйымдастыру кезеңі 

Оқушылармен амандасып, оқушылардың көңілін сабаққа аудару. 

Алдыңғы білімді тексеруге арналған тапсырма: 

Ойлау дағдыларының деңгейін анықтауға арналған диагностикалық 

тапсырма.  

Тапсырма. Этнос, диаспора, автохтон, дін, конфессия, толеранттылық, 

департация, репатриация ұғымдарына анықтама беріңдер. 

- берілген тапсырманың мақсаты түсіндіріледі 

-  жеке жауаптарынын нәтижесі алынғанннан кейін сынып болып 

нақты анықтамасын табады және түсіндіреді.  

Оқушылар 

сұраққа жеке өз 

түсінігі 

бойынша 

жауап береді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bestreferat.kz/extra_r

kd/show/59 

 

 

 

http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
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Қосымша  А.1 

 

 

Ортасы 

Ой шақыру.  Жаңа сабақты суреттер арқылы сабақтың 

тақырыбын ашып аламыз. 

 (Бұл өз кезегінде оқушыларға сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, өз ойларын білдіруіне 

мүмкіндік береді). 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттерге қатысты қойылатын сұрақтар: 

Суреттерден нені көріп тұрмыз? 

Барлық суреттерге ортақ қандай тақырып болуы 

мүмкін? 

Оқушыларға жеке жұмыс жасау тапсырылады.  

Кестені толытру. «Көші қонның түрлері". 

Этнос – тайпа, халық,  халықтың тарихи қалыптасқан 

жиынтығы 

Диаспора -  атажұртынан тыс жерлерде тұратын 

халықтың (этностың) бір бөлігі, 

 

Слайдта көрсетілген 

ресурстарды талқылайды 

Видеороликтан тақырыпқа сай 

берілген түсініктерді дамыту  

арқылы, мәтіндегі 

тапсырмаларды орындау  

барысында ой өрісін жетілдіру  

арқылы бәсекелеседі 

Слайдта  берілген сұрақ 

жауапты  орындайды 

Сұрақ жауап  арқылы сұраққа 

жауап береді, логикалық 

ойлай білуі мен сыни 

көзқарасы таныта білу 

дағдылары қалыптасады 

 

Смаликтер арқылы 

 

ҚБ өзін өзі  бағалау 

 

 

1.Флипчарт,  

фломастер 
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Қосымша А. 2 

 Автохтон – байырғы тұрғын халық. Әлемдік дін -   

әртүрлі елдер мен континенттердің халықтары 

арасында таралған дін.Конфессия -  белгілі бір діннің 

бағыты (суннит, православ, протестант). 

Толеранттылық – басқа көзқарастағы дүниетанымға, 

өмір салтына, мінез-құлық пен әдет-ғұрыптарға 

төзімділік. Департация - халықты( адамдарды) күштеп 

қоныс аудару. Репатриация -   тарихи отанына оралу. 

Көпұлтты мемлекет – әртүрлі ұлт өкілдері тұратын 

мемлекет. Тілдік әулет –туыстас тілдер тобы. 

Қазақстандағы басым таралған діндер – 

ҚБ  «Жарайсын» мадақтап қолпаштаймын. 

Бейнебаян қарау арқылы жаңа сабаққа көшу. 

1 топ тапсырма. «Жәрменке»  әдісі  арқылы тапсырма 

беру. А. Діни мейрамдарды айтту. В. Қазақстандағы 

ұлт өкілдерінің ерекшеліктерін анықтап тауып 

картадан көрсетіп, кескін картаға түсіру. 

С. «Бір ұлт, бір тағдыр» тақырыбына 50. сөзден 

тұратын эссе жазу. 

Дескриптор 

Қазақстан халқының ұлттық этностық құрлымы діни 

мейрамы  туралы , халықтар достығы мағлұматты   

білді. 

2 топ тапсырма. 

«Жәрменке»  әдісі арқылы тапсырма беру. 

А. Қазақстандағы қанша ұлт өкілдері бар 
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Қосымша А. 3 

 В.Қазақстандағы ірі этностарын графигін құрастыру 

дәптерге түсіру. 

С. «Қазақстан халқы» кестемен жұмыс. 

 

№ Халқы құрамы Қазақстанның қандай 

аймақтарынада 

орналасқан 

1   

2   

3   

4   

5   

Дескриптор 

Қазақстандағы ірі этностарын біледі,графигін жасай 

алды,еліміздегі спорт және басқада салада жүрген ұлт 

өкілдері туралы  талдай біледі. 

3 топ тапсырма.  

«Жәрменке» әдісі арқылы тапсырма беру. 

А. Этнос дегеніміз.... 

В. Қазақстан жерінде қандай дін түрлері таралған. 

Диаграмма арқылы көрсету.  

С. АКТ- ны қолдана отырып М.Татімовтың еңбектері 

туралы мәлімет жинактау. 

ҚБ «Сэндвич» әдісі арқылы 

Бағалау критерийі 

Қазақстан халқының ұлттық құрамын және діни 

құрамын түсінеді, анықтайды; 

 - «Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы» 

кестесін, диаграммасын құрастырады . 
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Қосымша А4 

 Дескриптор. 

Қазақстан жерінде дін түрлерінің таралуын диаграмма 

арқылы анықтай алды, белгілі демограф ғалымы 

М.Тәтімов туралы мәлімет жинақтады. 

1.Ұжымдық  жұмыс.  Барлық оқушыларға.1. Тапсырма. 

«Конверттегі сұрақ»: әдісі.1).  Біздің елімізде  қандай  

халықтар тұрады?. 2).  Белгілі бір этностың  өкілдері 

көбірек шоғырланған аймақтар?3).Қазақстан халқының 

конфессиялық құрамы?4)  Этносаралық және  

дінаралық қатынастарды үйлестіру бойынша Қазақстан  

Республикасы  бойынша  саясатының  негізгі 

бағыттары. 

Критериалды бағалау. Мұғалім ауызша бағалайды.Бұл 

тапсырмалар  бойынша  оқушыларда  айтылым, 

тындалым дағдылары  қалыптасады дп ойлаймын. 

Мұғалімнің  кері байланысы арқылы  мадақтауы. 

2.тапсырма.  

   

1-. Ұлттық  құрамы туралы түсінік береді 

 

 

 

 

Бір ұлтты                   Екі ұлтты           Көп ұлтты 

 

 

Жапония                   Канада                  Үндістан 

Корея                        Бельгия                  Қазақстан 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,әттеген-

ай» 

 

 

 

Бағалау парақшасын 

толтырады. 

 

ҚБ Бағдаршам 

 

 

 

 

Ұлттық  құрамы 
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Қосымша А5 

 2-. Оқулық пен жұмыс. 

4-кестенің  мәліметтері негізінде, біздің елімізде  

диаспоралары  тұратын басқа  елдермен 

Қазақстанның  байланысын көрсететін тақырыптық  

картасызба жасаңдар  

Кері байланыс:топтардың бірін-бірі «екі жұлдыз, бір 

ұсыныс» арқылы бағалауы. 

3. Тапсырма. Сөйлемдерді  толықтыру  әдісі. 
Белсеңді әдіс 

Жеке жұмыс (көпшілігіне). Қазақстан халқының саны 
.......... миллионнан  асады.Біз .................   мемлекетке 

жатамыз.  Этнос (немесе халық) –бұл  адамдардың 

тілінің  .........., ..........., шаруашылық іс-әрекеті 
мен..............   ұлттық  сана- сезімнің бірдей  болуына  

байланысты  біріккен тарихи тұрғыда  қалыптасқан  

.............., ...............  қауымдастығы. 

Саралау тапсырмалары Бұл  тапсырмада  оқушылар  
дәптермен жұмыс  жасайды. Жазылым  дағдысын 

қалыптастырады. 

 Қалыптастырушы бағалау 
Өзіңді тексер» Тапсырма  

1..Мемлекетіміздің этникалық құрамынын ең  негізгі  

ерекшелігін ата 
2..Ғалымдар қандай дін топтарын ажыратады?  Мысал 

келтір. 

3. Ұлттық және әлемдік діндер арасындағы  

айырмашылық неде? Әлемдік діндерге мысал  келтір 
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Қосымша А.6 

 Бағалау         

критерийі 

Дескриптор 

1.Халықтың 

ұлттық және діни 

құрамына талдау 

жасап, 

қорытындылайды. 

2 Қазақ халқының 

ұлттық , діни 

құрамы және қазақ 

диаспорасы елдер 

бойынша қазақ 

ұлтының 

орналасуына 

талдау жасау 

 

-Мемлекетіміздің этникалық құра-

мынын ең  негізгі  ерекшелігін атай 

алады. 

- Ғалымдар қандай дін топтарын 

ажырата  біледі және  айтады мысал 

келтіре алады. 

- Ұлттық және  әлемдік діндер 

арасындағы  айырмашылық  сипат-

тай алады. Әлемдік діндерге мысал  

келтіре біледі. 

«Кубизм»  әдісі арқылы жаңа 

тақырыпты пысықтау. 

Этнос дегеніміз не?  

Қандай дін мейрамдарын 

білесіндерЕң көп таралған ұлттар?  

Ең көп таралған діндер. 

 Этнология  нені зерттейді?  

М.Тәтімов еңбектерін туралы айтту. 
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Қосымша А.7 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

 

 

Кері байланыс. 

 

 «Түйін сөз» стратегиясы 

1- қадам: 10 – ға шейін  сандар қиындыларын әзірлеймін. 

2- қадам: Оқушыларға бір санды таңдауға тиіс екенін 

түсіндіремін. 

3- қадам: Оқушылардың сан мен олардың сабақ туралы ой 

– пікірлерін ұштастыра айтатынын түсіндіремін.  

4 – қадам: Олар бүгінгі сабақта не түсінді? Бүгінгі сабақ 

қандай жаңалықтарға толы болды? Алдағы сабаққа 

ұсынысы қандай?Оқушылар  осы сұрақтарға жауап 

береді. 

Мысалы, Бір дегенім –Бүгін білім.мен ақыл сөздердің 

мағынасын ашып,орынды қолдануды білдім. 

Екі дегенім- ертеңге сенім.Осындай нақыл сөздер 

тұрғанда қазақтың баласы ұлттың тілін,дінін құрметтеп 

өтеді.Келесі сабақта нақыл сөздерден кітапша жасап 

әкелсек деген ұсынысым бар. 

 

Бүгінгі 

сабақтан 

түйген ойлары 

мен 

тұжырымда-

рына 

байланысты 

кері байланыс 

жасайды. 

  

Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

ҚОСЫМША Ә 

Қысқа мірзімді жоспар «Қазақстандағы халықтың миграциясы.  Миграциялық саясат» 

 
Қазақстан географиясы Бөлім 4. Әлеуметтіқ геграфия 

Педагогтың аты-жөні Усенов Н.Е. 

Күні: 8 ақпан 

Сынып – 9 (А,Б,В,Г.) Қатысушылар саны - Қатыспағандар саны  - 

Сабақтың  тақырыбы  Қазақстандағы халықтың миграциясы.  Миграциялық саясат 

Осы сабақта қол жеткізі-летін оқу 

мақсаттары (оқу бағдар-ламасына 

сілтеме) 

 9.4.1.2-Әлем көші-қонының бағыттарын, себептері мен салдарларын түсіндіреді. 9.4.1.3-Қазақстандағы 

көші-қон процестерін талдау негізінде көші-қонның негізгі бағыттарын айқындайды; 

 

 

Сабақтың  мақсаты  

 

Халықтың көші-қонына қатысты түсініктерді естерінде сақтайды және айтып береді, тірек –сызбалармен жұмыс 

жасап талдайды, көші-қон сальдосын есептеп шығарады,ел экономикасындағы орнына баға береді. Халықтың көші-

қонына қатысты терминдердің мағынасын біледі,салаларын  жіктей алады, көші-қон сальдосын  анықтайды, 

Қазақстан бойынша маңыздылығын мен дамуын талдайды. Халықтың көші-қонын түрлері бойынша талдап,оған 

сипаттама береді,көші-қонның  дүние жүзінде және Қазақстан бойынша маңыздылығына  баға береді, 

тұжырымдайды. 

Бағалау критерииі Оқушылар:  халықтың көші-қоны, оның түрлерін сипаттайды;  маңыздылығын біледі; ел экономикасындағы орнына 

баға береді. 

Сабақтың  уақыты Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

 

Басы 

Топтастыру ( «Сиқырлы әріптер» түсті қағаздарға 

жазылған әріптер арқылы топтасады) 

Рөлдерге бөліну. Топ мүшелері көшбасшы, 

таймкиппер, спикер, суретші-редактор болып бір-

бірін сайлайды. 

Ой қозғау: 

- бүгін топтардың атаулары өзгеше. Қандай пікір 

бар? бүгін сабақ не туралы болады? қандай 

тақырыпты өтеміз? 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. 

Бағалау критерийлері - жаңа терминдердің 

мағынасын біледі. 

Оқушы  өз жұбын 

табады. Әдіс 

арқылы қайталау. 

Сұрақ жау-ап  

орындайды 

Қалыптастырушы 

бағалау. 

Кері байланыс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұялы телефон. 

Интернет.  

Желілері. 

Кітап.. 
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Қосымша Ә.1 

 Жеке  жұмыс  

Әдісі: «Түртіп алу» 

Тапсырма: Берілген терминдерді оқулық мәтінін 

пайдалана отырып, мағынасын анықтаңыздар. 

Дескрипторлар 

-жаңа терминдердің мағынасымен танысады 

ҚБ:  «Сұрақты қағып ал» әдісі 

   

 

Ортасы 

Топтық  жұмыс 

«Проблемалап оқыту» әдісі 

Тапсырма  

Берілген аумақтар бойынша көші-қон сальдосын 

есептеңіз.(телефоннан қажетті мәліметтерді іздеу 

арқылы) 

 І топ – Қазақстан бойынша  

ІІ топ – Атырау  

ІІІ топ –Қызылорда 

ІV топ –Павлодар 

V топ –Астана қаласы 

Дескрипторлары: 

-көші-қон сальдосын есептеудің жолын біледі: 

-мәліметтерді қолдана отырып, есептейді. 

ҚБ   топтық өзара бағалау  «Автобус аялдамасы» 

Бағалау критерийі  

-көші-қонның түрлерін біледі; 

-кестеге көші –қонның түрлері бойынша 

орналастырады; 

 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа тақы-

рыпты талдайды 

Жұп бойынша, 

жеке    өзара тақы-

рыпты түсінгендерін 

мұғалімге  қол көте-ру 

арқылы  білдіреді. 

Слайдта көрсетілген 

ресурстарды талқы-

лайды. 

Видеороликтан та-

қырыпқа сай беріл-ген 

түсініктерді да-мыту  

арқылы, мә-тіндегі 

тапсырма-ларды 

орындау  ба-ысында 

ой өрісін же-тілдіру  

арқылы бә-секелеседі. 

Бағалау крите-

рийлері 

1.Ертегідегі негіз-

гі кейіпкерлердің 

портретін жинақ-

тайды.  

2.Кейіпкердің об-

разына қызмет 

етіп тұрған ма-

ңызды әрекет-

терін талдайды. 

3.Жинақталған 

ақпараттар негі-

зінде кейіпкер об-

разына қатысты 

өз көзқарасын біл-

діреді. 

 

Ашық сұрап-

жауаптар 
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Қосымша Ә. 2 

 Топтық жұмыс 

Әдісі: Мәтінді жіктеу 

2 –тапсырма. Берілген мәтінді оқи отырып, 

төмендегі кестені толтырыңыздар. 

 Дескрипторлары: 

-мәтінмен танысады; 

-талқылайды; 

-кестеге көші-қон түрлері бойынша 

орналастырады. 

ҚБ  топтық өзара бағалау «екі жұлдыз,бір ұсыныс»  

Кері байланыс 

Бағалау критерийлері  

-жолдарын анықтайды; 

-себептерін анықтайды; 

- санына болжам жасайды; 

Жеке жұмыс. Заңдылықтар мен себеп-салдарлық 

байланыстарды түсіну диагностикасы 

Ойлау дағдыларының деңгейі: талдау, жинақтау, 

бағалау. 

Берілген сұрақ жау-

апты  орындайды. 

Сұрақ жауап  арқы-

лы сұраққа жауап 

береді, логикалық 

ойлай білуі мен 

сыни көзқарасы 

таныта бі-лу 

дағдылары қалып-

тасады. 

Дескрипторлар. 

1.Әр оқушы ерте-

гіден өзіне тиісті 

кейіпкерлердің 

портретіне қатыс-

ты сөз тіркестері 

мен сөйлемдерді 

анықтайды. 

2.Әр оқушы кей-

іпкердің ең ма-

ңызды үш әреке-

тін анықтайды. 

Бағалау парақша-

сын толтырады. 

 

ҚБ-  Бағдаршам 

 

 

Көші-қонның түрлері Қозғалу бағыты Көші-қонның себебі 

Иммиграция Елге  келу  Отанына оралу немесе басқа 

әртүрлі жағдайлар 

Эмиграция Басқа елге  Басқа елге кету 

Тұрақты түрде бір жерден 

екінші жерге жұмысқа барып 

келіп тұратындар 

Таңертең қалаға, кешке 

ауылға  

Жұмыс, оқу 

Департация Әр түрлі елдер мен 

аймақтарға 

Күштеп қоныс аудару 
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Қосымша Ә. 3 

 Дескрипторлары: 

- жолдарын анықтайды; 

-себептерін анықтайды; 

-  болжам жасайды; 

ҚБ: «Үш минуттық үзіліс» 

Бағалау критерийі 

- тарихи деректерге сүйенеді: 

-дәлелдер келтере отырып, мақала жазады. 

 Жеке  жұмыс 

Әдісі: редакциялық мақала 

Тапсырма:  

«Қазақстан халқы дүние жүзіндегі ең 

қозғалыстағы халықтың бірі» атты мақала жазу 

Дескрипторлары: 

- тарихи деректерге сүйенеді: 

-дәлелдер келтере отырып, мақала жазады 

   

 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Ойтолғаныс -  «3-2-1» 

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет Кері байланыс  

«3 минуттық үзіліс» 

1. Маған ұнады 

2. Маған қиындық туғызды 

3. Мен хабардар болдым 

      4.Мені таңқалдырды 

Рефлексия   

«Екі жұлдыз, бір тілек» 

- Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын 

бағалау үшін білім алушыларға дескрипторлар 

арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізуді ұсынамын. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымда-рына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 
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ҚОСЫМША Б 

Қысқа мірзімді жоспар «Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім 

түрлері» 

 
Қазақстан географиясы Бөлім 5. Экономикалық география 

Педагогтың аты-жөні Усенов Н.Е. 

Күні:  

Сынып – 9 (А,Б,В,Г.) Қатысушылар саны - Қатыспағандар саны  - 

Сабақтың  тақырыбы  Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері 

Осы сабақта қол жеткізі-летін оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.5.1.1-Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды. 

9.5.1.2-табиғи ресурстардың әртүрлі түрлерін өңдеу технологиясының сипаты 

негізінде Қазақстандағы дайын өнімнің орталықтары мен түрлерін атайды. 

Сабақтың  мақсаты  

 

Табиғат ресурстарының өңдеу технологиясын сипаттайды, дайын өнім түрлерін атайды, орталықтарын 

анықтайды. 

Бағалау критерииі Табиғат ресурстарының өңдеу технологиясын сипаттайды, дайын өнім түрлерін атайды.  

Қазақстандағы табиғи ресурстарды өңдеу саласымен танысады. 

Өңдеу орталықтары мен дайын өнім түрлеріне сипаттама бере алады. 

Сабақтың  уақыты Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

 

Басы 

 

Ұйымдастыру кезеңі. Сыныппен сәлемдесу. 

2. Тақтаға сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары 

көрсетіледі. 

3. Ресурс, кен орны, шикізат, өнім, завод, фабрика 

терминдерінің бір- бірімен байланысын тірек схема 

арқылы түсіндіріңіз 

Дескриптор Оқушылар 

  Тірек сөздерді пайдаланып, 

схема әзірлейді, айланысын 

түсіндіреді. 

4. Мұнай өндірісі негізінде дайын өнімнің қалай 

алынатыны жөнінде қысқаша түсінік беріледі. 

Мұнайдан алынатын дайын өнім түрлерін сұралады 

Оқушы  өз 

жұбын табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол 

шапалақ 

 

Дидактика-лық 

материал-дар. 

Интерак-тивті тақта 
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Қосымша Б. 1 

 

Ортасы 

Берілген картаны және жоспарды негізге ала отырып, кез 

келген табиғи ресурстан дайын өнімге дейінгі технологиялық 

үдеріс схемасын көрсетіңіз 

Жоспар: 

1. шикізат базасы, кен орнының атауы 

2. шығаратын өнімі, негізгі орталықтары 

3. өндіру жолдары 

 

1- топ. Қара металлургия 

2- топ. Түсті металлургия 

3- топ. Химия өнеркәсібі 

 

Дескриптор Оқушылар 

 - Шикізат базасы, кен 

орнының атауын 

анықтайды. 

- Шығарылатын өнім, негізгі 

орталықтарын анықтайды. 

- Өндіру жолын түсіндіреді 

Оқушылар бірін- бірі бағалайды. 

Мұғалімнің кері байланысы 

 

Карта арқылы зерттеу жүргізеді. Құрылыс, жеңіл, тамақ 

өнеркәсібі салаларының технологиялық үдерісін сипаттаңыз. 

Дескриптор Оқушылар 

 - Құрылыс, жеңіл, тамақ 

өнеркәсібінің 

технологиялық үдерісін 

сипаттайды. 
 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол көтеру 

арқылы  білдіреді 

 

 

Слайдта көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  барысында 

ой өрісін жетілдіру  

арқылы бәсекелеседі 

 

Смаликтер 

арқылы 

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

ҚБ «Бәреке

лді,әттеген

ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақша-

сын 

толтырады. 

 

 

ҚБ Бағдар-

шам 

 

http://ikitap.kz/audiob

ook/5189-

kerqula_atty_kendebaj

/5189-

kerqula_atty_kendebaj 

Аудиокітап 

6-томдық  

 

 

http://ikitap.kz/audiobook/5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj
http://ikitap.kz/audiobook/5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj
http://ikitap.kz/audiobook/5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj
http://ikitap.kz/audiobook/5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj
http://ikitap.kz/audiobook/5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj
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Қосымша Б. 2 

 7.Мұғалімнің кері байланысы. Оқушылардың жұмысын бағалау. 

Табиғи ресурстар өндірісі (өңдеу, дайын өнім түрлері) 

1-топ. Мұнай; 

2-топ. Құрылыс; 

3-топ.Қара металлургия; 

4-топ. Түсті металлургия. 

Жоспар: 

- Негізгі кен базасы; Тасымалдану жолдары, өңдеу орталықтары; 

Дайын өнім түрлері. 

Дескриптор: 

- Ұсынылған ақпаратпен танысады; 

- Негізгі кен орындарын анықтайды; 

- Өңдеу орталықтары мен соған дейінгі тасымалдану жолдарына 

сипаттама береді; 

- Дайын өнім түрлері мен өндіріс орталықтарын атайды; 

- Кескін картаға өндіріс орталықтары мен тасымалдану 

бағыттарын түсіреді. 

(Ж) Акростикаойыны. 

Қ  Қаражал. А  Асбест. Р Риддер. А Алтын.  

Ғ Ғылым. А Атырау. Н Нарын. Д Дәнді дақыл 

Ы Ырғыз. 

Акростикасұрақтары. 

1. Орталық Қазақстандағы темір кен орны 

2. Ешкіөлмес, Қарсақпай кен орындарынан не алынады? 

3. Респуликамыздағы аса ірі полиметалл кен орындарының бірі 

4. ... дамуына байланысты өркениет алға басты 

5. Мұнай шығарудан көшбасшы облыс 

6. Шығыстағы өзендердің бірі 
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Қосымша  Б. 3 

 І Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығының басты өнімі .... 

7. Батыс Қазақстандағы өзен 

Т Теңіз. Е Ешкіөлмес..М Майкүбі. ІІле 

Р Рудный.  Т Тишинск. А Ақтөбе. У Уран 

ІІ Акростика сұрақтары. 

1. Қазақстандағы ірі мұнай кен орны 

2. Орталық Қазақстандағы асбест кен орны 

3. Солтүстіктегі көмір кен орындарының бірі 

4. Қапшағай СЭС орналасқан өзен 

5. Темір кен орындарының бірі 

6. Кенді Алтайдағы полиметалл кен орны 

7. Никель мен хромның қоры мол облыс 

8. Бұл кен өндірісінен ҚР әлемде 1 орында 

 Әр жұп бір-бірінің жауаптарын дұрыс жауаппен салыстыра отырып 

бағалайды. 

Слайдта  берілген сұрақ 

жауапты  орындайды. 

Сұрақ жауап  арқылы сұраққа 

жауап береді, логикалық ойлай 

білуі мен сыни көзқарасы 

таныта білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Білімді бекіту: 

«Серпілген сауал» әдісі бойынша оқушылар бір-біріне доп лақтыра 

отырып сұрақтар қояды.  

Кері байланыс:  

Оқушыларға рефлексия парағын ұсынамын.Сабақ  барысында алған 

білімдері туралы кері байланыс жазады. 

«3.2.1.» 

3 факт 

2 көзқарас  

1 тұжырым 

 

Бүгінгі сабақтан түйген ойлары мен 

тұжырымдарына байланысты кері 

байланыс жасайды. 

Рефлексия парағы 
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ҚОСЫМША В 

Оқу құралы «Қазақша-орысша-ағылшынша сөздік-анықтамалығы» 
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ҚОСЫМША Г 

Енгізу актісі «Алматы қаласы №98 жалпы білім беретін мектеп» 
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