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Мақалада география курстары 

арқылы өлкетану жұмыстарын 

ұйымдастыру мəселелері қарастырылған. 

Болашақ география пəнінің мұғалімдерін 

дайындау мақсатында білім 

бағдарламалары мен оқу пəндерінің 

мазмұны талданған. Географияның 

жаңартылған бағдарламасы мен 

оқулықтары өлкетанушылық принциптің 

іске асырылуы тұрғысынан сипатталған. 

Сондай-ақ,орта мектептің география 

сабақтарында өлкетанушылық 

материалдарды пайдалану мүмкіндіктері 

талданған. 

 

 

 



ұйымдастыру,білім бағдарламалары мен 

оқу пəндерінің мазмұны,жаңартылған 

бағдарламалар мен оқулықтарда өлкетану 

принципінің іске асырылуы, өлкетану 

материалдарын пайдалану. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

ПОСРЕДСТВОМ КУРСОВ ГЕОГРАФИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы 

обеспечения краеведческого подхода 

посредством школьных курсов географии. 

Анализируются содержание 

образовательных программ и учебных 

дисциплин географических 

специальностей с целью подготовки 

будущих учителей географии. 



Характеризуется содержание 

обновленных программ и учебников 

географии с точки зрения осуществления 

в них краеведческого принципа обучения. 

Вместе с тем, на примере школьных 

курсов анализируются возможности 

использования краеведческих материалов 

на уроках географии в средней школе. 

 школьные курсы географии, обеспечение 

краеведческого подхода, содержание 

образовательных программ и учебных 

дисциплин, осуществление 

краеведческого принцип в обновленных 

программах и учебниках, использование 

краеведческого материала. 

POSSIBILITIES OF OR 
 



Қазақстанның халықаралық білім 

кеңістігіне енуі, жалпы еліміздің əлемдік 

деңгейге көтерілуі, білім жүйесінің 

дамуына елеулі түрде ықпал етуде. 

Мемлекеттің даму деңгейін, рухани 

мазмұнын, интеллектуалдық қуатын, 

өркендеу əлеуетін айқындайтын бірден – 

бір құдірет білім беру жүйесінің сапасы 

болып табылады. Əсіресе дамудың жаңа 

сатысына көтерілген біздің еліміз үшін 

білім саласының атқарар қызметі 

өлшеусіз.Осы тұрғыдан қарағанда жоғары 

оқу орындарында жəне жалпы білім 

беретін мектептерде өз өлкесінің 

табиғаты, халқы мен шаруашылығы 

жайлы білім мен құзіреттіліктерін 

қалыптастырудың орны ерекше. 



Географиялық өлкетану – жергілікті 

жердің табиғатын, халқын жəне  

шаруашылығын зерттейтін ғылым саласы. 

Ал туристік-өлкетанушылық жəне 

туристік- рекреациялық жұмыстарды 

оның жалғасы ретінде қарастыруға 

болады. 

Географиялық өлкетану – 

патриоттық, саяси - идеологиялық, 

адамгершілік, еңбек, эстетикалық жəне 

экологиялық тəрбиенің негізгі факторы. 

Географиялық өлкетану жұмыстары 

оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, 

таным белсенділіктері мен 

шығармашылық іс-əрекеттерін 

арттырады, олардың интеллектуалдық 

біліктерін қалыптастыруға жəне 



мамандығын таңдауға əсерін тигізеді[1]. 

Қоғамның қазіргі даму кезеңі білім 

беру деңгейін, жастардың патриоттық 

сезімін, отансүйгіштік тəрбиесін жаңа 

сатыға көтеруді қажет етіп отыр. Осыған 

орай қазіргі уақытта география жəне 

туризм кафедрасы бакалавриат бойынша 

5В011600-География, 5В060900-

География, 5В090200-Туризм, ал 

магистратура бойынша 6М060900- 

география 



мамандықтарының болашақ мұғалімдері, 

географ мамандарын жəне туризм 

менеджерлерін дайындау үстінде. Қазіргі 

уақытта 5В011600-География, 5В060900- 

География жəне 5В090200-Туризм 

мамандықтарының оқу бағдарламаларыда 

географиялық өлкетану жəне өлкетануға 

байланысты туризм мəселелерін оқытуға 

көбірек көніл бөлудеміз. 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедраның     жұмыс   оқу  жоспарында   
«Туризм   жəне   өлкетану  негіздері  жəне 

«Өлкетануі»   пəндері   оқытылуда.   
Сондай-ақ,   география   жəне   туризм 
кафедрасының 

«Өлкетану     жəне     рекреациялық     
география»,     «Географияны     оқыту   
əдістемесі», 

«Қазақстанның физикалық географиясы»,  
«Экономикалық   жəне əлеуметтік 
география», 

«Геоақпараттық жүйелер жəне геология», 

«Физикалық география», «Ландшафттану 

жəне геоэкология» дəрісханалары өлкені 

тануға арналған негізгі материалдармен 

қамтылып, оқу үрдісіне арналған қажетті 

оқу құралдарымен жабдықталды [2]. 

География жəне туризм 

кафедрасының мақсаты – бəсекеге 

қабілетті,  білім, біліктілігі жəне 



құзіреттілігі жоғары, жаңашыл географ 

мамандарын дайындау. Кафедраның 

бітірушілерінің көпшілік бөлігі - болашақ 

география пəнінің мұғалімдері. География 

пəнінің мұғалімі өлкетану жұмыстарына 

байланысты қандай іс-əрекеттер 

жүргізетіндігін қарастырайық. 

Мектеп қабырғасында 

ұйымдастырылған географиялық 

өлкетану жұмыстарының барысында 

оқушылар табиғи, шаруашылық жəне 

əлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстарды бақылап, жергілікті 

жердің географиялық нысандарын 

зерттейді, қажетті материалдарды 

жинақтап, оларды оқу үрдісінде 

пайдалануға дағдыланады. 



Географиялық өлкетану жұмыстары 

оқушыларға географиялық заңдылықтар 

мен түсініктер туралы білім берумен бірге 

оларды тəрбиелеу жəне дамыту 

бағытында үлкен рөл атқарады. 

Оқушылар алғашқы географиялық 

ұғымдарды, туған жер табиғаты 

ерекшелігін, оның ашылу тарихын, жер 

бедері, пайдалы қазбалары, ауа-райы, 

топырағы, өсімдіктері мен жануарлар 

дүниесі туралы оқып біледі. Туған жер 

табиғатына топ серуенге шығып, 

өсімдіктер гербарийлерін, тау жыныстары 

коллекциясын жинауға, ауа- райын 

бақылау жұмыстарын жүргізуге үйренеді. 

 

 



Географиялық өлкетану аясында оқу 

– тəрбие жұмыстарын жетілдірудің негізгі 

факторлары мынадай: 

өлкетану материалдарының мазмұны 

оқушылардың таным қызығушылығын 

оятудың негізгі көзі болып табылады. 

Сондай-ақ, табиғи жəне əлеуметтік – 

экономикалық үрдістердің себеп-салдар 

байланыстарын айқындайды; 

- оқу мен тəрбие үрдісінің өмірмен 
байланысын арттырады; 
өлкетанушылық материалдардың 

негізінде оқушыларды əртүрлі 

проблемалық ситуацияларды шешуге 

үйретеді; 

табиғи жəне əлеуметтік - экономикалық 

құбылыстарды бақылауды ұйымдастыру 

жəне өлке жайлы материалдарды оқу 



үрдісінде пайдалануға бағыттайды; 

өлкетану жұмыстарының шеңберінде топ 

серуендерді, тақырыптық 

экспедицияларды, олимпиадалар мен 

конференцияларды ұйымдастыруды 

көздейді; 

өз бетімен орындайтын жеке жəне топтық 

тапсырмалардың жүйесін реттейді 

(есептер, баяндамалар, рефераттар, 

буклеттер, альбомдар, сызба түрінде 

құрастырылған өлкетану материалдары 

т.б.); 

оқушыларды қоғамдық пайдалы 

жұмыстарын ұйымдастыру мен үгіт-

насихаттық жұмыстарды жүргізуге 

бағыттайды т.б. 

 



Жалпы өлкетану жұмысын ең 

алдымен мектеп орналасқан аумақтың 

табиғи компоненттерін жəне табиғи 

кешендерін зерттеуден бастау қажет.  

Географиялық өлкетану жұмысы қандай 

да болса ауданның географиялық орны, 

көлемі, шекарасы жайлы мəліметтер мен 

деректерді жинақтау, оларды жүйелеу 

жəне ғылыми тұрғыдан тұжырымдау 

сатыларынан тұрады. Географиялық 

өлкетану жұмыстары барысында 

мынандай географиялық əдістер 

қолданылады: 

- əдебиетке шолу; 

- далалық бақылаулар; 

- картографиялық; 

- статистикалық. 



Əдебиеттерге шолу жасау арқылы 

оқушылар жергілікті жердің зерттелу 

деңгейіне талдау жасай отырып, өлке 

туралы əлі де болса, зерттелмеген 

мəселелерді анықтайды. Сондай-ақ, əдеби 

шолу теориялық негіздеме жəне 

қорытындылар жасауға негіз болады. 

Далалық бақылау əдісі табиғи 

компоненттер мен табиғи кешендерді 

зерттеу барысында пайдаланады. Ол 

стационарлық жағдайда /географиялық 

алаң/ жəне далалық практикалар 

кездерінде қолданылады. 

Картографиялық əдіс - өлке 

аумағындағы табиғи объектілер мен 

шаруашылық көздерінің кеңістікте 

орналасуын анықтап, картаға түсірумен 



сипатталады. Қандай да болса зерттеу 

картадан басталып, картамен аяқталады. 

Əр түрлі тақырыптық карталар жасау - 

өлкетану жұмыстарының елеулі бөлігі. 

Статистикалық əдіс - түрлі сандық 

көрсеткіштерді іріктеу, есептеу, кесте 

жəне диаграмма құрастыру, сызбаны 

бейнелеу т.б. жұмыс түрлерінен тұрады 

[3]. 

Жоғарыда аталған мəселелердің 
төңірегінде, мектеп географиясы 
курстары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



мазмұнында қандай өлкетану 
жұмыстарын жүргізуге болатындығын 
тоқталайық: 

География пəнінің жаңартылған 

бағдарламасында жергілікті жердің 

материалдарын оқытуға бағытталған 

көптеген тапсырмалар мен сұрақтар 

берілген. Оқу жылының басында 

жергілікті жердің жер бедерін, қазба 

байлықтарын, өзен немесе көлдің 

физикалық-географиялық жағдайын 

зерттеу жоспарланған. 

Жергілікті жердің планын жəне 

карталарды қарастырған тақырыптарда 

оқушылар жергілікті жердің планын 

/сұлбасын/ жасау, бағдарлау, азимутты 

анықтау сияқты практикалық жұмыстар 

орындайды. Сонымен бірге, оқушылар 



топографиялық картаны пайдаланып 

қашықтықты өлшеу, көкжиек бағыттарын 

анықтау, объектілерді бейнелеу сияқты 

жұмыстарды жүргізу арқылы 

географиялық материалдарды меңгереді. 

«Литосфера» тақырыбын меңгеру 

барысында жергілікті жердің рельефінің 

ерекшеліктері, олардың шығу тегі, 

эндогендік жəне экзогендік процестердің 

нəтижесінде қалыптасқан жер бедерінің 

түрлері, олардың динамикасы мен 

тұрақтылығы зерттеледі. 

Оқушылар «Атмосфера» 

тақырыбын өлке материалдарын зерттеу 

барысында ауа райының қалыптасуына 

əсер ететін климат түзуші факторлармен 

танысып, маусым бойынша ауаның 



орташа температура өзгеруімен, басым 

желдер, жауын-шашынның жылдық 

мөлшері, маусымдық құбылыстардың ауа 

райы жағдайларымен  байланыстырады. 

Жергілікті жердің табиғатын қорғау 

жəне ұтымды пайдалану геоэкологиялық 

материалдарға сүйенеді. 

Географияның əр тұрлі курстарында 

елдердің географиялық объектілері мен 

жергілікті жердің физикалық-

географиялық жəне экономикалық-

географиялық ерекшеліктері 

қарастырылады. Мысалы, жергілікті 

жердің өсімдіктері, жануарлары мен 

топырақ түрлері басқа аймақтардың 

аталған табиғи компоненттерімен 

салыстырылады. 



Сондай-ақ, «Географиялық 

заңдылықтар» тақырыбында жер 

қыртысының құрылымы, дүниежүзінің 

тұрақты жəне қозғалмалы бөліктері, 

материктердің жер бедерінің өзгеруі, 

климат түзуші факторлар, географиялық 

қабықтың ендік зоналылығы мен 

таулардағы биіктік белдеулік 

заңдылықтары т.б. өлкетану  

материалдарының негізінде оқытылады. 

Сонымен бірге, географияны оқыту 

барысында өз облысы немесе өлкесі 

жайлы Қазақстанның құрамдас бөлігі 

ретінде тұтас ұғым қалыптасады. 

Жергілікті жердің геоморфологиялық, 

климаттық, гидрологиялық 

ерекшеліктерін айта отырып, бұрын өткен 



тақырыптардағы геологиялық құрылысы, 

тектоникалық қатпарланулар, ауа 

массалары, жауын-шашынның мөлшері, 

өзен суының молығуы, көлдердің 

генезисі, басқа да ұғымда
 
 

басшылыққа алынады. 

Практикалық жұмыстарды орындау 

барысында жергілікті жердің 

топырақтарының мысалында оқушыларда 

көптеген қажетті ұғымдар мен 

түсініктерді қалыптастыруға болады. 

Яғни топырақтардың қалыптасуына жылу 

мен ылғалдың мөлшері, 

микроорганизмдердің əсері, заттар мен 

энергияның алмасуы ықпал етеді. 

 



Ал жергілікті жердің табиғи 

жағдайлары мен табиғи ресурстар жайлы 

білімдер мен біліктер еліміздің 

экономикалық жəне əлеуметтік география 

курсын оқуға негіз болады. 

География оқулығының мəтіндік 

жəне мəтіннен тыс аппараты өлкетану 

жұмыстарын ұйымдастыруға үлкен əсерін 

тигізеді. Əсіресе білім, білік жəне 

құзыреттіліктерді меңгерту аппаратының 

маңызы зор. Оған төмендегі сұрақтар мен 

тапсырмалар мысал бола алады: 

- жергілікті жерде 

қандай тау жыныстарының түрлері 

кездеседі жəне олардың жер бедерін 

қалыптастыруға жасайтын ықпалын 

анықтаңдар; 



- біздің аудан аумағы 

қандай қатпарлану облысына жатады 

жəне рельефтің қандай формаларын 

кездестіруге болады? 

- жергілікті жердің 

ландшафттарына сипаттама беріңдер, 

олардың ерекшеліктері қандай жəне 

неліктен осындай ландшафттар біздің 

аумағымызда кездеседі? Жауаптарыңды 

бұрын өткен географиялық 

заңдылықтармен байланыстырып, 

негіздемесін жасаңдар; 

- жергілікті жерде 

түсетін жауын-шашынның мөлшерін 

жəне оның агроклиматтық жағдайға əсері 

қандай? Жауаптарыңды жоба ретінде 

құрастырып, толық жауап беріңдер; 



- жергілікті өзен 

немесе көлдің физикалық-географиялық 

жағдайы, ауданы, көлемі, экологиялық 

жағдайы, шаруашылықта пайдаланудың 

жолдары қандай? Нақты шаруашылық 

жобаны құрастырып, талқылауға 

ұсыныңыздар; 

- жергілікті жердің 

емдік қасиеті бар өсімдіктер 

классификациясын жасап, оларды қорғау 

жəне ұтымды пайдаланудың жолдарын 

негіздеңдер. 

Жергілікті жер материалдарын 

экономикалық - географиялық орнын, 

халық жəне еңбек ресурстары, өз 

облысының шикізат ресурстары, өлкенің 

өнеркəсіп орындары, ауыл 



шаруашылығының салалары, аймақтың 

көлік жүйесі сияқты т.б. тақырыптар 

негізінде қарастыруға мүмкіндігі мол. 

Географияның курстарында 

Қазақстан республикасының 

экономикалық географиялық 

жағдайларын басқа мемлекеттердің 

ерекшеліктерімен салыстырады. Əсіресе 

қазіргі Қазақстанның бүкіл əлемге белгілі 

жетістіктерінің айта  отырып,  оқушылар 

жергілікті жердің дүниежүзінде алатын 

орнының үлесін талдауға дағдыланады[4]. 

 

 

 

 

 



Сонымен, география 

курстарының өлкетану жəне 

туристік-өлкетанушылық 

жұмыстарды ұйымдастырудың 

объектісі ретінде қарастырып, 

пəннің мүмкіндіктері мол 

екендігін дəлелдеп отырмыз. 

 
 
 
 
 
 
 



ƏДЕБИЕТТЕР 
1. Мамирова К.Н., Қиясова Л.Ш. 

Өлкетану. Оқу құралы. »Қыздар 

университеті баспасы».А.2016. 

2. Мамирова К.Н. Изучение 

вопросов краеведения на кафедре 

географии и туризма КГЖПУ. Ж. 

География и экология 21 

века,№4,2018. 

3. Ю. Н. Гладкий, А. И. 

Чистобаев. Регионоведение. 

Учебник для студентов высших 

учебных заведений. Москва. 

2003. 



4. Баринова И.И.,Мамирова 

К.Н. Изучение вопросов 

географического краеведения в 

вузе. Ж. Географическое 

образование в школах и вузах 

Казахстана.№ 6,2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


