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І – тоқсан (9апта,18 сағат) 

№ Тақырыбы  Сағат 

саны 

Оқу мақсаттары 

1.Географиялық зерттеу әдістері        1.1 Зерттеу және зертттеушілер 

1-2  

Қазақстандық 

зерттеушілер 

 

2 

10.1.1.1 география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы 

баяндау; 

10.1.1.2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемаларын анықтайды. 

3-4 Географиялық нысандар 

мен құбылыстарды 

номинациялау 

ерекшеліктері 

ББЖ №1 

2 10.1.1.3 географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды; 

10.1.1.4 қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсіндіреді; 

10.1.1.5 зерттеу нәтижелерін түрлі академиялық формада ұсынады. 

2.Картография және географиялық деректер базасы    2.1 Географиялық карталар       2.2 Географиялық деректер базасы 

5-6 Географиялық карталар 

мен номенклатура. Жерді 

қашықтықтан зерттеу. 

2 10.2.1.1 тақырып бойынша карталарды атлас түрінде топтастырып, қолданады; 10.2.1.2 

географиялық номенклатура нысандарын картада көрсетеді;  

10.2.2.1 жерді қашықтықтан зерделеудің әдістерін атайды; 

10.2.2.2 ГАЖ технологиялардың қолдану аясын атайды; 

10.2.2.3 тақырып бойынша кадастр құрастырады. 

3.Физикалық география      3.1 Литосфера 

7-8 Қазақстан жер бедерінің 

қалыптасу заңдылықтары 

ББЖ №2 

2 10.3.1.1 Қазақстанның тектоникалық құрылымын анықтайды; 

10.3.1.2 Қазақстан жер бедерінің қалыптасуын анықтайды,  басты орографиялық обьектілерді 

картадан көрсетеді және сипаттайды; 

10.3.1.3 қазақ оронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде 

ұсынады; 



 
 

ІІ-тоқсан(7апта, 14сағат) 
 

9-10 Қазақстанның минералды 

ресурстары 

2 10.3.1.4 Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтайды, басты 

көздерін картадан көрсетеді; 

10.3.1.5 Қазақстанның минералды ресурстарына баға береді; 

10.3.1.6 минералды ресурстардың басты өндіру және өңдеу орталықтарын картадан көрсетіп, 

сипаттайды; 

11-12 Минералды ресурстарды 

игерумен байланысты 

проблемалар.  

2 10.3.1.7 минералды ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды топтастырып, шешу 

жолдарын ұсынады; 

13-14 Жер қорлары 

ББЖ №3 

2 10.3.1.8 Қазақстанның жер ресурстарына баға береді, игерумен байланысты проблемаларын 

анықтап, шешу жолдарын ұсынады. 

15-16 Қайталау сабағы 2 Қайталау 

17-18 Тоқсандық жиынтық 

бағалау 

2 Тоқсан бойынша білімдерін жүйелеу,тексеру 

№ Тақырыбы  Сағат 

саны 

Оқу мақсаттары 

3. Физикалық география 

3.2 Атмосфера 

1-2 Қазақстан климатын түзуші 

факторлар 

2 10.3.2.1 Қазақстан климатын түзуші факторларды талдайды 

3-4 Климаттық жағдайлар мен 

климаттық ресурстарды 

бағалау 

2 10.3.2.2 Қазақстанның климаттық жағдайы мен климаттық ресурстарын бағалайды 



 

ІІІ-тоқсан(10апта,20сағат) 

 

№ Тақырыбы  Сағат 

саны 

Оқу мақсаттары 

3. Физикалық география 

3.4 Биосфера 

1-2 Қазақстанның табиғат 

зоналары мен биіктік 

белдеулері 

2 10.3.4.1 Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын талдайды, 

салыстырмалы сипаттама жасайды; 

10.3.4.2 ерекше қорғалатын аумақтарды (қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар) атау және 

құрылу мақсатын түсіндіреді, картада көрсетеді; 

 

5-6 Қазақстандағы қолайсыз 

және қауіпті атмосфералық 

құбылыстар. 

  

ББЖ №1 

2 10.3.2.3 Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстарының қалыптасуын 

талдайды, түсіндіреді және таралу аумақтарын картада көрсетеді, сақтану шараларын ұсынады 

10.3.2.4 қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау 

ерекшеліктерін анықтайды (жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде) 

3.3 Гидросфера 

7-8 Қазақстанның ішкі сулары 2 10.3.3.1 Қазақстанның ішкі суларын сипаттайды, су көздерінің басты көрсеткіштерін есептеу, 

мәліметтерді шығармашылық және академиялық түрде ұсынады; 

9-10 Қазақстанның су 

ресурстарының шаруашылық 

маңызы 

№ БЖБ 2 

2 10.3.3.2 қазақ гидронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде 

ұсынады 

11-12 Қазақстанның су 

ресурстарының экологиялық 

проблемалары.   Қазақ 

гидронимдер 

2 10.3.3.3 Қазақстанның су ресурстарын шаруашылықта қолдануын анықтайды және 

экономикалық баға береді; 

10.3.3.4 Қазақстандағы су проблемаларын жіктейді және шешу жолдарын ұсынады 

(Қазақстанның ішкі суының экологиялық проблемалары, трансшекаралық өзендер, Каспий 

теңізінің мәртебесі, ауыз су); 

13-14 Тоқсандық жиынтық бағалау 2 Қайталау 

 



3-4 Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың түрлері мен 

Қазақстанның табиғи 

мұрасы 

ББЖ №1  

2 10.3.4.3 Қазақстанның табиғи мұрасына баға береді.  

10.3.4.4 тақырыпқа қатысты қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және 

транлитерациясын үш тілде ұсынады. 

3. Физикалық география 

3.5 Табиғи-аумақтық кешендер 

5-6 Қазақстанның ірі 

физикалық-географиялық 

аудандары 

2 10.3.5.1 Қазақстанның ірі табиғи кешендерін жоспар бойынша сипаттайды 

10.3.5.2 тақырыпқа қатысты қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және 

транлитерациясын үш тілде ұсынады 

4. Әлеуметтік география.  4.1 Геодемография 

7-8 Қазақстан халқының ұлттық 

және діни құрамы 

2 10.4.1.1 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды 

9-10 Қазақстанның 

демографиялық ахуалы. 

Демографиялық саясат. 

2 10.4.1.2 Қазақстанның демографиялық ахуалын талдайды, демографиялық саясатына баға береді, 

өзіндік үлгісін ұсынады 

11-12 Қазақстан халқының 

миграциясы 

2 10.4.1.3 Қазақстандағы миграциялық үдерістерді талдайды және бағыттарын картада көрсетеді 

13-14 Қазақстанның елді 

мекендері. Қазақстандағы 

ойконимдер 

2 10.4.1.4 Қазақстанның елді мекендерін жіктейді; 

10.4.1.5 Қазақстандағы ойконимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын 

үш тілде ұсынады 

15-16 Қазақстанда елді 

мекендердің проблемалары 

2 10.4.1.6 Қазақстанда елді мекендердің проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады 

17-18  Урбандалу үдерісі. 
ББЖ №2 

2 10.4.1.7 Қазақстандағы урбандалу үдерісіне баға береді 

19-20 Тоқсандық жиынтық бағалау 2 Қайталау  

 

ІV-тоқсан(9апта, 18сағат) 

 

№ Тақырыбы  Сағат 

саны 

Оқу мақсаттары 



5. Экономикалық география.         5.1. Табиғи ресурстар 

 

1-2 

Қазақстанның табиғи-

ресурстық потенциалы 

2 10.5.1.1 Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалын бағалайды; 

10.5.1.2 Жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттайды, орталықтары мен 

дайын өнім түрлерін атайды; 

10.5.1.3 Қазақстанда табиғатты пайдалануды талдайды, проблемаларын анықтайды, шешу 

жолдарын ұсынады 

5. Экономикалық география.      5.2. Әлеуметтік-экономикалық ресурстар 

 

3-4 

Қазақстанның 

индустриялық-инновациялық 

даму бағыттары 

2 10.5.2.1 Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму бағыттарын анықтайды және 

болашағын болжайды; 

10.5.2.2 Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының жағдайын талдап, дамыту жөнінде 

ұсыныстар әзірлейді 

5-6 Қазақстанның аймақтық 

инфрақұрылымы  

ББЖ №1 

2 10.5.2.3 Қазақстан аймақтарының инфрақұрылымын талдайды, проблемаларын анықтайды, 

шешу жолдарын ұсынады. 

5. Экономикалық география.   5.3 Дүние жүзі шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы 

 

7-8 

Қазақстан шаруашылығының 

салалық құрылымы.  

2 10.5.3.1 Қазақстан шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды. 

9-10 Экономикалық адандастыру. 2 10.5.3.2 Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық салаларын салыстырады 

және мамандануын түсіндіреді 

5. Экономикалық география.   5.4 Дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдістері мен көрсеткіштері 

 

11-12 

Қазақстанның дүниежүзілік 

.... орны 

2 10.5.4.1 Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын анықтайды 

10.5.4.2 Қазақстанның халықаралық экономикалық интеграциядағы мүдделері мен 

мақсаттарын, орнын анықтайды 

6. Елтану (саяси география).   6.1. Дүниежүзі елдері 

13-14 

 

 

Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік, экономикалық, 

саяси-географиялық жағдайы 

ББЖ №2 

ТЖБ 

2 10.6.1.1 Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық, саяси-географиялық 

жағдайына кешенді баға береді; 

10.6.1.2 Қазақстандағы саяси-әкімшілік хоронимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және 

транслитерациясын үш тілде ұсынады; 

10.6.1.3 Қазақстан Республикасы туралы кешенді географиялық ақпаратты түрлі мақсатты 

аудиториялар үшін дайындайды. 

 

 



 


