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1. Пәннің сипаттамасы 
Туризм елдің аумағы мен оның жеке аймақтарымен байланысты 

«кеңістікті тануды» білдіреді. Сондықтан да туризмді өлкетанумен 

тығыз байланыстырады. Өлкетану жеке ел, облыс, аудан, қала, ауылды 

туған өлке деп есептейтін жергілікті тұрғындармен зерттелуі.  

Пәнді оқыту мақсаты туған өлке туралы ақиқатты және жан-

жақты мәліметтерді жинау негізінде, экскурсиялық өңдеулер мен 

туристік маршруттарды дайындау дағдысын қалыптастыруда 

байқалады. 

Міндеттері:  
- пәннің негізгі түсініктерін білу және оларды ұтымды қолдану; 

- туристік-экскурсиялық бағдарламаларды құруға қажетті 

өлкетанушылық ақпараттың қайнар көздерін игеру; 

- туристік-өлкетану жұмысының негіздері туралы білімді 

қалыптастыру; 

- тарихи-мұрағатты құжаттар, географиялық және тарихи карталар, 

периодикалық басылымдар, ғылыми-танымалды әдебиеттер секілді 

білім қайнар көздерімен жұмыс жасау; 

- өлкетанушылық ақпараттарды туристік-экскурсиялық істі дамыту 

үшін қолдану. 

Пререквизиттері: «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология 

негіздері». 

Постреквизиттері: «Туристік бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру», «Экскурсиятану». 

Оқыту нәтижелері :  
A. Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздерін білу және маңызын 

түсіну; 

B. Туристік-өлкетану жұмыстары бойынша алған теориялық білімін 

практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді 

шешудегі ойларын көрсете алу; 

C. Өлкетану туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу 

қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. Туристік-өлкетану жұмыстары төңірегіндегі ақпараттарды, 

идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде 

көрнекі ұсына алу; 

E. Өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру төңірегінде өзіндік жұмыс 

істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.  

«Туристік-өлкетану жұмысы» пәнінің методологиясы қоғам 

үшін туристік-өлкетану жұмысының ерекшеліктері және 

мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік білімді 
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қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық 

есептер, жобалау әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тестілер. 

 

2. Пән бағдарламасы 
2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 
№ Тақырыптың атауы Сағаттар 

Дәріс Семи
нар  

БӨЖ ОБӨЖ 

1-модуль. Физикалы-географиялық өлкетану зерттеулері 

1 Өлкетанудың мәні және  

ҚР-дағы оның міндеттері 

1 2 5 1 

2 Өлкетану жұмысындағы 

қайнар көздер 

1 2 4 1 

3 Физикалы-географиялық 

зерттеулердің негізгі 

әдістері 

1 2 4 1 

4 Өлкетануда гидрологиялық 

жағдайлардың зерттелуі 

1 2 5 1 

5 Өлкенің өсімдіктер әлемі 

және оны қорғау міндеттері  

1 2 5 1 

6 Өлкетанудағы жануарлар 

әлемінің зерттелуі  

1 2 5 1 

2-модуль. Әлеуметтік-экономикалық өлкетану зерттеулері 
7 Экономикалы- 

географиялық зерттеулер 

1 2 6 1 

8 Әлеуметтік-географиялық 

зерттеулер 

1 2 6 1 

9 Туристік-өлкетану жұмысы 

мақсатында аймақты 

рекреациялық бағалау 

1 2 5 1 

3-модуль. Тарихи өлкетану және туризмді ұйымдастырудағы оның 
рөлі 
10 Тарихи өлкетану 1 2 5 1 

11 Археологиялық өлкетану 1 2 6 1 

12 Өлкенің этнографиялық 

зерттелуі 

1 2 4 1 

13 Өлкетану мұражайлары 1 2 5 1 

14 Мұражайлардың жұмыс 

бағыттары 

1 2 5 1 

15 Туристік-өлкетану 1 2 5 1 
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жұмысының даму үрдісі 

 БАРЛЫҒЫ: 15 30 75 15 
 
3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 
мен тәртіптері 
3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 
Бақылау 

 түрі 

Тақырып 

нөмірі  

 

Тапсырмалар тізімі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағ

ы 

бақылау 

1-тақырып.  

 
Сөздік  

Эссе 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

Баяндама 

1-апта 

 2-тақырып.  

 

Әдебиеттер библиографиясын 

құру  

Сөздік  

Баяндама 

2-апта 

 3-тақырып.  

 

Реферат  

Топтық жоба құрылымымен 

танысу 

3-апта 

 4-тақырып.  

 

Сөздік  

Мультимедиалық 

таныстырылым  

Тест сұрақтарын құрастыру 

4-апта 

 5-тақырып.  

 

Сөздік  

Мультимедиалық 

таныстырылым  

Еске салу қағазын өңдеу 

5-апта 

 6-тақырып.  

 

Проблемалық ахуалдық 

міндеттерді шешу  

Тест сұрақтарын құрастыру 

6-апта 

 7 тақырып.  

 

Сөздік  

Проблемалық ахуалдық 

міндеттерді шешу  

Баяндама 

7-апта 

 8-тақырып.  

 

Статистикамен жұмыс жасау 

Баяндама 

Викторина өткізу 

8-апта 

Шептік 1-8 Коллоквиум 8-апта 
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бақылау  

Р1 

тақырыптар 

Ағымдағ

ы 

бақылау 

9-тақырып.  Сөздік  

Баяндама 

Ғылыми  мақала 

9-апта 

 10-

тақырып.  

 

Сөздік 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

Туристік-экскурсионды 

жоспарды құру 

10-апта 

 11-

тақырып. 

Тест сұрақтарын құрастыру 

Баяндама 

Ескерткіштер кестесін жасау 

11-апта 

 12-

тақырып.  

 

Сөздік  

Баяндама 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

12-апта 

 13-

тақырып.  

 

Сөздік жасау 

Эссе 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

13-апта 

 14-

тақырып.  

Сөздік жасау 

Проблемалық ахуалдық 

міндеттерді шешу 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

14-апта 

 15-

тақырып.  

Сөздік  

Баяндама 

Экскурсиялық маршруттарды 

талдау. 

15-апта 

Шептік 

бақылау 

Р2 

9- 15 

тақырыптар 

Коллоквиум 15-апта 

Қорытын

ды 

бақылау 

1-15 

тақырыптар  

Емтихан Кесте 

бойынша 

 

 
3.2-кесте. Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бақылаудың негізгі өлшемдері 

Ағымдағы Эссе Теориялық материалды білу және 
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түсіну, ақпараттарды талдау және 

бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем емес) 

 Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем 

емес), әдебиеттер көздерін таңдаудың 

негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын 

талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 бет. 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін 

материалды пайдалану, сұрақтарға 

қайтарылған жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы аппараттың 

болуы, қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

 Проблемалық 

ахуалдық 

міндеттерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

 Мультимедиал

ық 

таныстырылы

м (слайд-

презентация) 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, 

дизайн, аудио және бейнефайлдар. 

Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан кем емес. 

 Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 

емес), өзектілік, сипаттау сапасы, 

жобаны таныстыру, енгізу тәжірибесі  

 Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он термин 

 Тест 

сұрақтарын 

құрастыру 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он тесттілік сұрақ 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 
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3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 
 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

. 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Балл %- дық 

көлемі 

Әдеттегі жүйе 

бойынша баға 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 Жақсы 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық 

материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер 

тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды 

білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, 

бағдарламалық материалды баяндау және практикалық тапсырманы 

орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 
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Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 
3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
 
Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

Қ % = Р1 + Р2/2 * 0,6 + Е *0,4 

 

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

орташа рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша 

алынған балл)/3. 
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Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 

100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.5 Апелляция рәсімі 
Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 

осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 

рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 

тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 
 

4. Курс саясаты 
1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге 

және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 

бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық 

анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған 

жағдайда, бағалар жойылады. 
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1-МОДУЛЬ. ФИЗИКАЛЫ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ӨЛКЕТАНУ 
ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

 
1-тақырып.  Өлкетанудың мәні және  ҚР-дағы оның міндеттері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Өлкетанудың түрлері мен формалары. 

2. Танымдық рекреацияны ұйымдастыру мен өткізудегі өлкетану 

жұмысының алатын орны. 

3. Туристік-өлкетану қызметінің қалыптасу мен даму кезеңдері. 

Әдебиет: нег.1,3,9,13, кос.3,7,8 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ  

1 «Туристік-өлкетану жұмысы» курсын оқу мақсаты. 

2 Өлкетану қызмет түрі ретінде.  

3 Өлкетанудың негізгі түрлері мен ұйымдастыру формалары 

2- сабақ  
1. Туристік-өлкетану қызметінің қалыптасу мен даму кезеңдері. 

2. Өлкетану және туристік қызмет арасындағы байланыс. 

3. Қазақстандағы тарихи-мәдени туризм. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру: өлкетану, тарихи өлкетану, 

табиғат танымдық өлкетануы, өнер танымдық өлкетану, өлкетану 

жұмысының формасы, туризм, туристік қызмет, турист.  

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. Өлкетану кешін жүргізу жоспарын жасау. Оның тақырыбын 

анықтап, бағдарламасын дайындаңыздар. 

4. «Туристік қызметті ұйымдастырудағы өлкетану жұмыстарының 

рөлі» тақырыбына эссе жазу. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау:  

� «Өлкетанудың негізгі түрлері мен ұйымдастыру формалары». 

� «КСРО-да туристік-өлкетану жұмысының дамуы». 

� «Қазақстандағы өлкетану». 

 

2-тақырып. Өлкетану жұмысындағы қайнар көздер 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Өлкетану біліміндегі әдебиет қайнар-көздерінің орны мен маңызы. 

2.Ғылыми-әйгілі және басылым әдебиеттерімен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

3. Ақпараттық басылымдар және олардың өлкетану жұмыстары үшін 

маңызы. 
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Әдебиет: нег.1,3,9,13, кос.3,7,8,17 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ  

1. Өлкетану библиографиясы және оның түрлері. 

2. Картотека және өлкетану әдебиетінің тізімін құрастыру. 

3. Мұрағат материалдарымен жұмыс жасау және оның өлкетану үшін 

маңызы. 

2- сабақ  
1. Ғылыми-әйгілі және басылым әдебиеттерімен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

2. Ақпараттық басылымдар және олардың өлкетану жұмыстары үшін 

маңызы. 

3. Географиялық және тарихи карталар өлкетанудың қайнар көзі 

ретінде. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Өлкетану бойынша әдебиеттер библиографиясын құрыңыз. 

Библиографияны құру үшін электронды база немесе карточкалар 

жүргізесіз. Онда автор, кітап немесе мақала атауы, басылым уақыты 

мен орны, беттер саны, сондай-ақ, жұмыстың қысқаша мазмұны, оның 

критикалық бағалануы, қалайша қолдану мүмкіндігі көрсетіледі. 

2. Өлке туралы басылымдардағы иллюстрацияларды қолдана отырып, 

географиялық карта, жоспарлар картотекасын жасаңыз. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік құру: өлкетану библиографиясы, 

картографиялау, архив материалы, картотека. 

4. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау:  

� «Өлкетану және ақпарат»,  

� «Өлкетану қызметіндегі мәліметтерді жинау әдістері». 

 

3- тақырып. Физикалы-географиялық зерттеулердің негізгі 
әдістері 

                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Кешенді физикалы-географиялық өлкетану зерттеулерінің маңызы 

мен негізгі әдістері. 

2. Климаттық зерттеулер. 

3. Жорықты метеорологиялық бақылау. 

Әдебиет: нег.1,4,7,17, кос.4,5,15 

 

Семинар сабағының жоспары (2сағат) 
1-сабақ  
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1. Физикалы-географиялық өлкетану зерттеулерінің мазмұны.  

2. Жергілікті маңызы бар пайдалы қазбаларды зерттеу. 

3. Өлке рельефін, топырағын зерттеу. 

2-сабақ 
1. Климаттық зерттеулердің мазмұны. 

2. Республика және облыс территориясының климаттық сипаттамасы. 

3. Негізгі климаттық көрсеткіштер туралы материалдар көздері.  

4. Жорықтық метерологиялық бақылау. 

БӨЖ тапсырмалары: 
Жергілікті жағдайларды ескере отырып, өлкетану зерттеулерін 

жүргізуге лайықты «өлке» деп есептеуге болатын өңірді анықтаңыз. 

«Өлкем» атаулы топтық жобамен жұмыс жасауға кірісіңіз. Әрбір 

тақырып бойынша мәліметтерімен жобаны толықтырып отырасыз. 

Мысалы, туған өлкеңіз Қарағанды қаласы болса, топтық 

презентациялық жобаның мазмұны келесідей болады:  

1 бөлім 

Қарағанды қаласының табиғаты. Қала орналасқан территорияның 

табиғаты, климаты, топырағы, сулары (өзен, көл мен су қоймалары) 

туралы ақпаратты қамтиды. Қала халқы, демографиялық мәселелер 

туралы ақпарат (қарқындылықтағы) ұсынылады. Табиғи феномендер, 

пайдалы қазбалар, Қарағандының экологиясы туралы мәліметтер де 

болады. 

2 бөлім 

Экономикалық шолу. Бөлімнің тарихи құрылымы болады: қазіргі 

қала орналасқан территорияның тұрғылықты пунктерінің 

тұрғындарының экономикалық қызметінің және XX-XXI ғасырдың 

басында құрылған Қарағанды қаласының экономикасының кейінгі 

дамуын талдауы жасалынады. 

3 бөлім 

Қарағанды қаласының тарихы. Бөлім қаланың құрылуы алдындағы 

тарихты, қаланың қалыптасуына себеп болған кәсіпорындар тарихынан 

бастап, қазіргі Қарағандының тарихына дейінгі шолуды қамтиды. 

4 бөлім  

Мәдени Қарағанды. Қарағанды қаласының мәдени мекемелерінің 

жұмыстары туралы кең ақпаратты қамтиды. Бөлімде қаланың 

шығармашылық адамдары туралы қызықты ақпарат ұсынылады. 

Кеңестік және одан кейінгі кезеңдердегі Қарағандының дәстүрлері 

ұмыт қалмады. 

5 бөлім 

Спорттық Қарағанды. Мұнда Қарағанды қаласында спорттың даму 

үрдісі туралы ақпарат беріледі. Белгілі спорт түрі бойынша 
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айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген спортсмендер туралы 

мәліметтер келтіріледі. 

6 бөлім 

Оларды қарағандылық жер мақтан етеді. Бұл бөлімде «Еңбек 

сіңірген» атауына ие болған Қарағанды қаласының тұрғындары туралы 

ақпарат келтіріледі. Бұл түрлі кәсіп саласында еңбек сіңірген, жоғары 

білікті мамандар, тағдырлары қызықты қалыптасқан адамдар. 

7 бөлім 

Мәдени мұра. Ұлттық тарихтың тарихи-мәдени, архитектуралық 

және археологиялық ескерткіштерін қайта қалпына келтіру, қазақ 

халқының мәдени мұрасын зерттеудің тұтастай жүйесін құруға 

бағытталған Қарағанды облысы бойынша «Мәдени мұра» Аймақтық 

бағдарламасын игеру. Аймақтың архитектуралық және археологиялық 

ескерткіштеріне қатысты шаралардың жүзеге асырылуы туралы 

мәліметтер келтіріледі. 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Реферат әзірлеу және қорғау:  

� «Аймақтың физикалы-географиялық сипаттамасы» 

� «Орталық Қазақстан – пайдалы қазбалар мекені» 

� «Орталық Қазақстанның табиғи байлығын зерттеу арқылы 

өлкетануға үлесін қосқан ғалымдар» 

 
4- тақырып. Өлкетануда гидрологиялық жағдайлардың зерттелуі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Гидрологиялық зерттеулер мазмұны. 

2. Гидрологиялық зерттеулердің туристік-экскурсиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру үшін маңызы.  

3. Жергілікті белгілер бойынша ауа-райын болжау. 

 Әдебиет: нег. 8,13,14,19, кос.4,7,8,12 

Семинар сабағының жоспары (2сағат) 
1-сабақ 

1. Қарапайым гидрологиялық бақылаулар. 

2. Гидрологиялық бақылаулардың өлкетанушылық зерттеулер үшін 

маңызы. 

3. Жорық жағдайларында өзен жұмысы тәртібін зерттеу. 

       2-сабақ 
1. Сарыарқа территориясындағы су ресурстарын бағалау. 

2. Фенологиялық бақылау. Ауа-райындағы климаттың құрылымы. 
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3. Жергілікті белгілер бойынша ауа-райын болжау. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру: климат, метеорология, ауа-

райы, ботаника, зоология, геоботаника, гидрологиялық бақылау, көл 

режимі, флоризм, фенология. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру.Мұнда туристік-

экскурсиялық бағдарламалар мен жорық кроктарын құру үшін негізгі 

ақпарат көзі болып келетін, физикалы-географиялық және тақырыптық 

карталармен жұмыс жасау принциптері қолданылуы тиіс. 

4. Ауа-райын жергілікті белгілермен болжаңыз. 

5. Сарыарқаның су объектілері тізімін кесте түрінде көрсетіңіз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Геодинамикалық құбылыстардың өлкенің туристік индустриясына 

әсері» 

� «Қорғалжын және Наурзым қорықтары «Солтүстік Сарыарқа 

даласы, көлдері мен батпақтары» Дүниежүзілік табиғи мұра 

объектілері ретінде».  

 
5-тақырып. Өлкенің өсімдіктер әлемі және оны қорғау 

міндеттері 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Туризмнің дамуы және табиғатты қорғау. 

2. Ботаникалық және зоологиялық зерттеулер. 

3. Өлкедегі пайдалы шипалы өсімдіктер. 

4. Өлкедегі улы өсімдіктер. 

 Әдебиет: нег.1,3,9,16,  кос.6,9,10. 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  

1. Табиғат және кіші территориядағы табиғи ресурстар. 

2. Қазақстанның табиғи-қорықтық қорының объектілері. 

3. Табиғи-географиялық ортаға қоғамның әсері. 

4. Туризмнің дамуы және табиғатты қорғау маңызы.  

2-сабақ 
1. Табиғаттағы бақылау – зерттеудің негізгі бағыты. 

2. Ботаникалық  зерттеулердің жүргізілуі. 

3. Өлкенің пайдалы және улы өсімдіктері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 
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3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Өсімдіктер және жануарлар әлемін қорғау туралы туристер үшін 

еске салу қағазын өңдеу. 

5. «Сары-арқа байлығы» тақырыбына эссе жазыңыз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Сарыарқаның өсімдіктер әлемі» 

� Қарқаралы табиғи саябағы. 

 
6-тақырып. Өлкетанудағы жануарлар әлемінің зерттелуі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Өлкенің жануарлар әлемі. 

2. Фенологиялық бақылаулар. 

3. Ландшафты зерттеулер, олардың рекреациялық қызмет үшін 

маңызы. 

Әдебиет: нег.9,16,18, кос.4,11,12,16 

     Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  
1. Өлкетанудағы зоологиялық зерттеулер. 

2. Өлкенің жануарлар әлемі. 

3. Флоризм түсінігі. 

2-сабақ 
1. Фенологиялық бақылаулар. 

2.Ландшафты зерттеулер, олардың рекреациялық қызмет үшін маңызы. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Фенологиялық бақылау бағдарламасын құрыңыз және зерттеу 

кезеңдерін сипаттаңыз. 

5. Проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу: Қазақстан 

территориясында жануарлар мен өсімдіктердің түрлерінің таралу 

ареалы карта-кескінін құрыңыз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Өлкетану жұмысында ландшафтты зерттеулердің маңызы» 

� «Орталық Қазақстанның жануарлар әлемін қорғау» 

� «Қазақстанның табиғи ұлттық саябақтары мен қорықтары» 

� Жануарлар әлеміне жасалатын бақылау әдістері. 
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2-МОДУЛЬ. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЛКЕТАНУ 
ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

7-тақырып.  Экономикалы- географиялық зерттеулер                                    

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Экономикалы-географиялық зерттеулердің мақсаттары мен 

міндеттері. 

2. Өлкенің экономикалы-географиялық сипаттамасы бойынша 

мәліметтерді жинау көздері. 

3. Орталық Қазақстан шаруашылықтың жалпы сипаттамасы: қарқыны, 

даму деңгейі мен құрылымы. 

Әдебиет: нег. 8,14,19, кос.14,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Туристік-өлкетану жұмысындағы экономикалы-географиялық 

зерттеулердің міндеттері. 

2. Өлкенің экономикалы-географиялық сипаттамасы бойынша 

мәліметтерді жинау көздері. 

3. Өлкенің экономикалық тіршілігі. 
2 -сабақ  

1. Өлкенің шаруашылық мамандануы. 

2. Табиғи орта мен шаруашылық арасындағы байланыс. 

3. Өндірістік және ауыл шаруашылықты кәсіпорындар – экономикалық 

өлкетану объектілері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Өз облысы атласын қолдану біліктілігін көрсетіңіз. 

5. Проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу: Жергілікті өндірістік 

кәсіпорынның («ХМК», «Нәтиже» және басқалары) өлкетанулық 

зерттеу бағдарламасын жасаңыз. Бағдарлама мыналарды сипаттауға 

тиісті: а) кәсіпорынмен алдын ала танысу және зерттеу жоспарын; ә) 

жасалған жоспар бойынша кәсіпорынды орнында зерттеу; б) 

материалдарды өңдеу және кәсіпорынға толық сипаттама беру. Жобада 

бағдарламаның қандай сұрақтары әдебиет көздері бойынша, қайсысы 

экскурсияда зерттелетіндігі көрсетіледі. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Экономикалық өлкетанудың мақсаттары мен міндеттері» 

� «Орталық Қазақстан экономикасын көтеруде үлесі бар кәсіпорын 

жылнамасы (нақты кәсіпорын мысалында)» 
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8-тақырып.Әлеуметтік-географиялық зерттеулер 
Дәріс  жоспары (1 сағат) 

1. Республика және аймақ дамуының демографиялық көрсеткіштері 

2. Халықты зерттеу: этнографиялық аспект  

3. Халықты зерттеу: әлеуметтік аспект. 

Әдебиет: нег. 8,14,19, кос.15,16,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  

1. Статистикалық материалдардың әлеуметтік-географиялық 

зерттеулердегі маңызы. 

2. ҚР-ның әлеуметтік-демографиялық құрылымы. 

3. Өлке дамуының демографиялық факторы. 

 2-сабақ  
1. Халықтың тығыздығы және өлке территориясындағы тұрақтану 

дәрежесі. 

2. Халық миграциясы. 

3. Рекреациялық қызметті ұйымдастыруда әлеуметтік-географиялық 

мәліметтерді қолдану. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Облыс халқының саны мен тығыздығы, миграциясы және 

әлеуметтік-демографиялық құрылымы туралы қосымша ақпаратты 

қарастырыңыз. 

2. «Өз облысы» бойынша өлкетану викторинасын өткізу жоспарын 

құрыңыз. Викторинаны өткізу үшін жергілікті материалдар бойынша 

сұрақтар дайындаңыз. 

3. Топтық жобамен жұмысты жалғастыру. 

4. «В самом центре Евразии» атауымен жазылған Валерий 

Могильницкийдің кітабына («Полиграфия», 1998.) сын пікір жазу. 

Иллюстрациялық материалды бағалаңыз. 

5. Нақты тұрғылықты пунктің пайда болуы, дамуы және географиясы  

бойынша материал жинап, эссе жазыңыз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Қазақстан территориясына этностарды депортациялау тарихы». 

� «Нақты тұрғылықты пунктының пайда болу және даму тарихы». 

� «Қазақстан халықтар Ассамблеясы және этно-мәдени 

орталықтардың қызметі». 

 

9-тақырып. Туристік-өлкетану жұмысы мақсатында аймақты 
рекреациялық бағалау 
Дәріс жоспары (1 сағат) 
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1. Территорияны шаруашылықты және рекреациялық пайдалану 

арасындағы қатынас. 

2. Өлкенің рекреациялық мамандану деңгейі. 

3. Туристік-экскурсиялық маршруттарды жүргізу және оларды 

бағалау. 

Әдебиет: нег.5,8,9,14,19, кос.13,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  

1. Өлкенің қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының көлемі 

және құрамы. 

2. Өлкенің рекреациялық мамандану деңгейі. 

3. Рекреациялық қызметті ұйымдастырудағы мүмкіндіктер.  

2-сабақ 
1. Мәліметтерді рекреациялық қызметтерді ұйымдастыруда қолдану. 

2. Туристік-экскурсиялық маршруттарды салу. 

3. Туристік маршруттарды құру процесіндегі картографиялық әдістер. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Облыс (қала) бойынша туристік-экскурсиялық турды өңдеудің 

негіздемесін жасап, маршрутты таңдаңыз.  

5. Ғылыми мақала дайындау: «Облыстың рекреациялық мамандану 

деңгейі». 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: «Туристік-рекреациялық маршрутты 

салу негіздері». 

 

3-МОДУЛЬ. ТАРИХИ ӨЛКЕТАНУ ЖӘНЕ ТУРИЗМДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ОНЫҢ РӨЛІ 

 
10-тақырып. Тарихи өлкетану 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Тарихи өлкетанудың мақсаттары мен міндеттері. 

2. Өлке тарихын зерттеудің негізгі әдістері мен көздері. 

3. Тарихи және мәдени ескерткіштер, оларды қорғау. 

Әдебиет: нег.1,9,12,14, кос.11,19 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Тарихи өлкетанудың  міндеттері. 

2. Өлкені тарихи зерттеудің негізгі әдістері. 
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3. Өлкені тарихи зерттеу көздері. 

2 - сабақ  
1. Өлкетану жұмысында тарихи ескерткіштерді анықтау. 

2. Мәдени ескерткіштер. 

5. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау мәселелері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. Тарихи және мәдени ескерткіштер бойынша материалдарды 

қолдана Қарағанды қаласы бойынша туристік-экскурсионды жоспарды 

құру. 

4. Аймақтың кез-келген ескерткішіне сипаттама беріңіз. 

5. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау туралы заңдармен 

танысу және олардың маңыздылығын көрсету. 

6. Өлке бойынша кездесетін тарихи және мәдени ескерткіштер тізімі 

бойынша альбом жасау. Оларды тарихи, өнер, архитектуралық, қала 

құрылысы және т.б. типтері бойынша жүйелеңіз. 

7. Белгілі тарихи оқиға бойынша материалдарды жинаңыз. 

8. Жергілікті тұрғындардың мәдени және рухани тіршілігін 

сипаттаңыз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Тарихи өлкетанудағы палеография» 

� «Мемлекеттік мұрағаттың деректі материалдары» 

� «Тарихи және мәдени ескерткіштердің түрлері». 

� «Қарағанды аймағының мәдени ескерткіштері». 

 
11-тақырып. Археологиялық өлкетану 

Дәріс  жоспары (1 сағат) 
1. Қазақстанның археологиялық ескерткіштері және оларды өлкетану 

жұмысында қолдану 

2. Археологиялық ескерткіштерді қорғау бойынша іс-шаралар. 

3. Туристік-экскурсиялық жұмысты ұйымдастыруда археологиялық 

материалдарды қолдану. 

Әдебиет: нег.1,9,12,20,кос.2,3,8,16 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Қазақстанды археологиялық зерттеу тарихы. 

2. Археологиялық ескерткіштер, оның түрлері және өлкетанудағы 

оның маңызы. 

3. Археологиялық зерттеу әдістері. 
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2 - сабақ  
1. Археологиялық ескерткіштерді қорғау бойынша іс-шаралар. 

2. Туристік-экскурсиялық жұмысты ұйымдастыруда археологиялық 

материалдарды қолдану. 

3. Ұлы Жібек жолы туризмнің жаһандық нысаны ретінде. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Сарыарқаның археологиялық ескерткіштер тізімін кестеде дәуірлер 

бойынша рәсімдеу: тас, қола дәуірі, ерте темір ғасыры, орта ғасыр. 

5. Археологиялық ескерткіштер бойынша материалдарды қолдана 

Қарағанды қаласы бойынша туристік-экскурсионды жоспарды құру. 

6. Топтық жобамен жұмысты жалғастыру. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Қазақстанның археологиялық ескерткіштері» 

� «Орталық Қазақстандағы Талды-2 қорымын зерттеу». 

� «Шабанбай-би» этноауыл тарихи-мәдени бағдарламасындағы 

археологиялық компонент. 

� «Сарыарқаның ерекше ескерткіші – Қызыл-Кент будда храмы». 

� «Аймақтағы археологиялық қазбалар». 

12-тақырып. Өлкенің этнографиялық зерттелуі 
Дәріс  жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстанда этнографиялық өлкетану объектілері. 

2. Топонимика өлке тарихын зерттеудің қайнар көзі ретінде. 

3. Рекреациялық қызметті ұйымдастыру үшін халық 

шығармашылығының маңызы. 

 Әдебиет: нег.1,9,12,20,кос.6,13,16,17 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Өлкені этнографиялық зерттеу. 

2. Топонимика өлке тарихын зерттеудің қайнар көзі ретінде. 

3. Қазақстанда тарихи қалыптасқан негізгі этностардың сипаттамасы. 

2-сабақ 
1. Рекреациялық қызметті ұйымдастыру үшін халық 

шығармашылығының маңызы. 

2. Ауыз халық  өнері. Аңыздар. 

3. Өлке халқының қол өнері және туризмді ұйымдастырудағы оның 

маңызы. 

БӨЖ тапсырмалары: 
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1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Қазақтар және басқа этностардың танымалды этнографиялық салт-

дәстүрлерін сипаттау, жаңаларын зерттеу. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� Этникалық турлар мәдени-танымдық туризмнің басты бағыты 

ретінде. 

� Қазақтың музыкалық аспаптары. 

� Этноаул экологиялық туризмнің формасы ретінде. 

� Қазақтың салт-дәстүрлері: тарихи аспект. 

 
13-тақырып. Өлкетану мұражайлары 

                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Қазақстандық мұражайларының құрылу тарихы. 

2. Мұражайдың мазмұны мен маңызы. 

3. Өлкетану мұражайы мемлекеттік өлкетану мекемесі ретінде. 

Әдебиеттер: нег.7,8,20,кос.18,19 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Мұражай қызметінің мазмұны. 

2. Өлкетану мұражайы зерттеу орталығы ретінде. 

3. Мәдени-танымдық туризмді ұйымдастырудағы өлкетану 

мұражайларының орны. 

      2-сабақ 
1. Өлкетану мұражайының пайда болу тарихы. 

2. Мұражай құрылымы. 

2. Мұражай мекемелеріндегі басымды жұмыс түрлері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Мәдени-танымдық туризмнің негізгі объектілері – ҚР-ның 

мұражайлары бойынша ақпараттарды кестеде жүйелендіру. 

5. Барған мұражайлардың бірі бойынша эссе жазу. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Бірінші Президенттің тарихи-мәдени орталығы» 

� «Саяси қуғын-сүргіндердің естелігіне мұражай құру тарихы» 

� «Өлкетану мұражайларындағы зерттеу жұмыстары». 
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14-тақырып. Мұражайлардың жұмыс бағыттары 
Дәріс  жоспары (1 сағат) 

1. Мұражайдың жинақтау жұмысының мазмұны мен әдістері. 

2. Мұражай заттарын сақтау мақсаттары мен міндеттері. 

3. Мұражайдың экскурсиялық жұмысы. 

Әдебиеттер: нег.4,7,20, кос.3,4,8,19 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  
1. Мұражайдың жинақтау жұмысының мазмұны. 

2. Жинақтау жұмысының жолдары мен әдістері. 

3. Мұражай заттарын сақтау мақсаттары мен міндеттері. 
 2-сабақ 
1. Экспозициялық материалдарды орналастыру. 
2. Мұражайдың экскурсиялық жұмысы. 

3. Өлкетану мұражайын ұйымдастыру. 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Облыстық өлкетану мұражайын зерттеу бағдарламасын өңдеңіз. 

Бағдарлама оның тарихы мен қазіргі қызметін бейнелеу қажет. 

5. Проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу: Жергілікті жер бойынша 

экскурсияны өткізу материалдарын игеру. 
6. Өлкетанулық сипат алатын, мұражай қызметіне қолдануға болатын 

көрнекі құралдардың тізімін жасаңыз. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайы» 

� «А.Кастеев атындағы өнер мұражайы» 

� «Мұражай экспонаттарын дайындау әдістемесі» 

� «Әлемдік мұражайлар». 

Топтық жобаны қорғау. 

 
15-тақырып. Туристік-өлкетану жұмысының даму үрдісі 

Дәріс  жоспары (1 сағат) 
1. Туристік-экскурсиялық жұмыс бойынша маманды дайындау 

жүйесіндегі өлкетанудың орны. 

2. Туристік-өлкетану жұмысының заманауи даму үрдісі. 

3. Өлкетану және ішкі туризмді дамытудың негізгі аудандары. 

Әдебиеттер: нег.2,4,7,15, кос.3,4,8,16 
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  
1. Туристік-экскурсиялық мамандарды дайындау мәселелері. 

2. Туризм менеджерлерін дайындаудағы өлкетанудың орны. 
2-сабақ 
1. Туристік-өлкетану жұмысының кеңінен дамуына кедергі болып 

отырған факторлар. 

2. Туристік-өлкетану жұмысының заманауи даму үрдісі. 

3. Қарағанды облысы бойынша ішкі туризмді дамытудың негізгі 

аудандары және өлкетану. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым жасау. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

4. ЭКСПО-2017 шегінде Астана кластерін дамыту шегінде облыстың 

тарихи-өлкетану объектілері бойынша экскурсиялық маршруттарды 

талдау. 

ОБӨЖ-тапсырмалары: 

Баяндама әзірлеу және қорғау: 

� «Қарағанды қаласының көрікті жерлері» 

� «Ортағасырлық мазарлардың архитектуралық кейпі» 

� «Өлкетанушыларды қолдау мәселелері» 

� «Туристік-өлкетану қызметінің қазіргі даму үрдісі»   

� «Кәсіби біліктілікті арттырудағы өлкетанушылық дағдылардың 

рөлі». 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер: 

1. Абанкина Т.В., Акопян К.З. және басқалары. Основы 

музееведения: оқу құралы / Жауапты ред. Э.А.Шулепова. 2-басылым. 

– М.: «ЛИБРОКОМ» кітап үйі, 2010 

2. Неверова Т.А. Краеведческая деятельность: оқу-әдістемелік 

құрал  - М.: Либерия-Бибинформ, 2014 

3. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. Учебное пособие для 

географических специальностей вузов Минск: Университетское, 2015 

4. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В, Пасечный П.С. Основы 

экскурсоведения. Оқулық. М, Просвещение, 2010 

5. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы М, 2015 

6. ЕмельяновБ.В. Экскурсоведение. Оқулық. М.: ЦРИБ «Турист», 

2011 
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7. Н.П. Милонова Историческое краеведение. Оқулық. М., 

Просвещение, 2000 

8. Квартальнов В.А., Санин В.С. Организация туристско-

экскурсионного обслуживания М., 2007 

9. Колл. Авторов.  Историческое краеведение. Оқулық. Москва, 

2000 

10. Краеведение. / А.В.Даринский, Л.Н. Кривоносова и басқалар. 

Москва «Просвещение»,1987 

11. Лебедев А.В. Музей и новые технологии. М., 2016 

12. Могильницкий В. Страницы большой жизни: көркемді-деректі 

кітап – Қарағанды: Полиграфия, 2008  

13. Никонова М.А. Краеведение – М.: «Академия», 2009 

14. Попов Ю.Г. Свидание с Сары-Аркой., Алма-Ата: Казахстан, 

2000  

15. Археология Казахстана – Алматы, Өнер: 2006. 

16. Столяров Б. Музейная педагогика: история и современность. 

Народное образование. -2014, №5. С.176-182  

17. Труды Семипалатинских краеведов конца XXI – начало XX 

веков: Павлодар, ИПФ ЭКО, 2006. 

18. Плотников Г.А. Черный хлеб о Караганде, Караганда, 2007 

19. Сарыарқа – достықтың мекені: энциклопедиялық жинақ, 

Қарағанды, 2008 

20. Рыщанова У. Музей как открытая педагогическая система // 

Высшая школа Казахстана, 2013, №2 

Қосымша әдебиеттер: 
1. «Қазақстанның үшінші модернизациясы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 

халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан, 31 қаңтар 2017 ж, Akorda.kz. 

2. «Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 

жылға дейінгі тұжырымдамасы», 2013 ж. 28 ақпанындағы ҚР 

Президентінің №192 Қаулысы 

3. Акулич Е.М. Музей как социокультурное явление // 

Казахстанская правда, 2004, 10 қазан  

4. Бутова Т. Маркетинговые технологии развития музейных услуг 

// Маркетинг, 2014, №1 

5. Долженко Г. Старейший исследователь края. Индустриальная 

Караганда, 2013, 14 сәуір. 

6. Жумангалиева Е. Краеведческие сведения и знакомство с 

Красной Книгой // Білім кілті-ключ знаний, 2016, №2, б.7-8 

7. Зайцев Н. Музей – хранитель времени в современном мире // 

Саясат, 2006, №3 

 

 

26

8. «Краевед» - юбилею угольного бассейна: клубу «Краевед». 

Индустриальная Караганда - 2001, 3 марта. 

9. Касымбаева Ж. Некоторые аспекты организации научной 

деятельности музеев РК в контексте расширенного изучения истории 

страны // История Казахстана, 2013, №6 

10. Кулякова Н. И восхищенным полнится душа // Казахстанская 

правда, 2010, 1-қаңтар 

11. Ломан В. Караганда – родина арийцев: беседа с зав. отд. Музея 

археологии КарГУ. Авиатрек – Караганда, 2001, 8-ақпан 

12. Могильницкий В.М. Люди, которых любят – Караганда: 

Карагандинская полиграфия, 2000 – 151б. 

13. Могильницкий В. Академик Абылкас Сагинов: көркемді-деректі 

кітап – Қарағанды: Гласир, 2008 

14. Окно в историю: историко-краеведческий музей // 

Индустриальная Караганда, 2015, 21-желтоқсан 

15. Попов Ю. Заботы Чокана Валиханова. Краеведческими тропами 

// Индустриальная Караганда, 2010, №18, б.6 

16. Рыжков В. История малой родины. Казахстанская правда -  2003, 

5-желтоқсан 

17. Фролова Т. Хранительница культурно-исторического наследия // 

Библиотечное дело, 2008, №14, б.11-12 

18. Шунькова Е.С. В центре внимания краеведения // Кітапхана 

әлемі, 2011, №2, б.34-36 

19. Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. 

London: Routledge., 2012 

 
Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын 

бақылау үшін бағалау құралдары 
1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау 

сұрақтары, емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 
 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 
1. Туристік қызметті ұйымдастырудағы өлкетану жұмысының рөлі. 

2. Өлкетану қызмет түрі ретінде. Туристік қызмет. 

2. Туристік-өлкетану қызметінің қалыптасу мен даму кезеңдері. 

3. Өлкетану объектілері. 

4. Тарихи өлкетану. 

5. Экономикалық өлкетану. 

6. Табиғат танымдық өлкетану. 

7. Өнер танымдық өлкетану. 

8. Қазақстандағы тарихи-мәдени туризм. 
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9. Өлкетану библиографиясы. 

10. Картотека және өлкетану әдебиетінің тізімін құрастыру. 

11. Архивті материалдар. 

12. Ауызша қайнар көздер. 

13. Ақпараттық басылымдар және олардың өлкетану жұмыстары үшін 

маңызы. 

14. Физико-географиялық өлкетану зерттеулерінің мазмұны. 

15. Жергілікті маңызы бар пайдалы қазбаларды зерттеу. 

16. Геодинамикалық процестер және олардың өлкедегі туристік 

индустрияға әсері. 

17. Климаттық зерттеулер, негізгі климаттық көрсеткіштер туралы 

материалдар көздері. 

18. Жорықтық метерологиялық бақылау. 

19. Жергілікті белгілер бойынша ауа-райын болжау. 

20. Ауа-райындағы климаттың құрылымы. 

21. Экскурсионды-туристік жұмыстарды ұйымдастырудағы климаттық 

жағдайларды ескеру. 

22. Гидрологиялық зерттеулер. 

23. Жорық жағдайларында өзен жұмысы тәртібін зерттеу. 

24. Стационарлы жағдайларда өзен жұмысы тәртібін зерттеу. 

25. Табиғат және кіші территориядағы табиғи ресурстар. 

26. Туризмнің дамуы және табиғатты қорғау.  

27. Табиғатты қорғау міндеттері. 

28. Ботаникалық зерттеулер. 

29. Зоологиялық зерттеулер. 

30. Жергілікті өсімдіктер әлемін зерттеу. 

31. Өлкенің пайдалы және улы өсімдіктері. 

32. Жануарлар өмірін бақылау. 

33 Фенологиялық бақылаулар. 

34. Ландшафты зерттеулер, олардың рекреациялық қызмет үшін 

маңызы. 

35. Туристік маршруттар трассасын ландшафтық картографиялау. 

2-шептік бақылауды жүргізуге арналған сұрақтар: 
1.  Экономика-әлеуметтік-географиялық зерттеулер міндеттері. 

2. Өлкенің экономика-географиялық сипаттамасы бойынша 

мәліметтерді жинау көздері. 

3. Экономикалық тіршілік. 

4. Табиғи орта мен шаруашылық арасындағы байланыс. 

5. Өлке дамуының демографиялық факторы. 

6. Халықты зерттеу: әлеуметтік аспект. 

7. Рекреациялық қызметті ұйымдастыруда мәліметтерді қолдану. 
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8. Шаруашылықтың жалпы сипаттамасы: қарқыны, даму деңгейі мен 

құрылымы. 

9. Өл өлкенің рекреациялық мамандану деңгейі. 

10. Рекреациялық ресурстар және рекреациялық қызметті 

ұйымдастырудағы мүмкіндіктер. 

11. Туристік-экскурсионды маршруттарды салу. 

12. Халықтың мәдени және рухани өмірі. 

13. Халық өнерінің дамуы. 

14. Өлкенің этнографиялық зерттелуі. 

15. Тарихи өлкетанудың  міндеттері. 

16. Өз өлкені тарихи зерттеудің негізгі әдістері. 

17. Өз өлкені тарихи зерттеу көздері. 

18. Тарихи және мәдени ескерткіштер. 

19. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау. 

20. Өлкені археологиялық зерттеу. 

21. Археологиялық ескерткіштерді қорғау бойынша шаралар. 

22. Көне ескерткіштер, қорғандар. 

23. Туристік-экскурсиондық жұмысты ұйымдастыруда археологиялық 

материалдарды қолдану. 

24. Ауыз халық  өнері. 

 25. Өлкені рекреациялық бағалаудың маңызы. 

26. Антропогенді ресурстар кешенін картографиялау және оны қолдану 

мүмкіндіктері.   

27. Мұражай қызметтінің мазмұны мен маңызы. 

 28. Өлкетану мұражайы зерттеу орталығы ретінде. 

29. Өлкетану мұражайының пайда болу тарихы. 

30. Мұражай мекемелеріндегі басымды жұмыс түрлері. 

 31. Мұражайдың жинақтау жұмысының мазмұны мен міндеттері. 

32. Жинақтау жұмысының жолдары мен әдістері.  

33. Мұражай заттарын сақтау мақсаттары мен міндеттері. 

34. Мұражайдың экскурсиялық жұмысы. 

35. Мұражайдың экспозициялық жұмысы  

36. Экспозициялық материалдарды орналастыру. 

37. Мұражай практикасындағы құжаттар. 

38.Туристік-экскурсиондық мекемеде өлкетану бұрышын 

ұйымдастыру. 

39. Мұражай бөлімдері. 

40. Тұрмыстық заттар – тарихи ескерткіштер. 
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Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 
Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. XVIII ғасырдың аяғында өлкетануда қалыптасқан екі бағыт. 

2. Осы аймақта тұратын халықтың өз өлкесін жан-жақты зерттеуі. 

3. Өлкетанудың «жан-жақты» зерттеуі нені қамтиды. 

4. Өлкетануда қолданылатын зерттеу объектісі мен әдістері. 

5. Зерттелетін аймақ туралы ақпараттың басқа көздерін қолдану қай 

әдіспен байланысты. 

6. Табиғи және шаруашылықты объектілердің кеңістікті үйлесуін 

зерттеу мақсатында картамен жұмыс істеу қай әдіспен 

байланысты. 

7. Сандық көрсеткіштерді жинау қай әдісте қолданылады. 

8. Археологияда қолданылатын әдіс. 

9. Тікелей бақылау, заттар мен құбылыстарды суретке және бейне 

көрініске түсіру қай әдіспен байланысты. Өлкетану объектілері. 

10. Тарихи өлкетану. 

11. Экономикалық өлкетану. 

12. Табиғат танымдық өлкетану. 

13. Өнер танымдық өлкетану. 

14. Жергілікті тұрғындарға сауалнама жүргізу қай әдіс шегінде 

қарастырылады. 

15. Ұйымдастыру формасы бойынша өлкетану түрлері. 

16. Өлкетану мұражайларымен орындалатын жұмыс қай 

ұйымдастыру формасына жатады. 

17. Туризммен байланысты ұйымдардың өлкетану жұмыстары қай 

ұйымдастыру формасына жатады. 

18. Мұғалім жетекшілігімен оқушылардың жұмысы қай ұйымдастыру 

формасына жатады. 

19. Өлкетану бағдарламасымен не қарастырылады. 

20. Бағдарламалық оқу өлкетануының міндеті.  

21. Өлкетану библиографиясы. 

22. Архивті материалдар. 

23. Ауызша қайнар көздер. 

24. Оқытудың өлкетанушылық принципінің мәні. 

25. «Экология» сөзінің аудармасы. 

26. 1866 жылы «экология» сөзін ең алғаш кім қолданды. 

27. «Экология» сөзінің шығу тегі. 

28. Экологиялық өлкетану нені қарастырады. 

29. Тірі ағзалардың әрекетін не зерттейді. 

30. Адам және табиғат ортасының өзара әрееттесуін не зерттейді. 

31. Қоршаған орта жағдайын бақылау. 
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32. Мектеп өлкетануы дамытатын қабілет. 

33. Өлкетану зерттеуі нені қамтиды. 

34. Көкжиекке қатысты өзінің жергілікті жерде орналасуын анықтау. 

35. Қай бағыт бойынша бағдар анықталады. 

36. Компастағы бағыттың көк ұшы қай жаққа беттелуі керек. 

37. Таңертең күн келе жатқан адамның артынан болса, ал көлеңкесі 

алдында жатса, онда ол қай бағытқа жүргені. 

38. Таңертеңгі күн адамның бетіне түссе, ол қай бағытта жүргені. 

39. Күндізгі уақытта күнге қарай жүрсеңіз, онда Сіздің қай бағытқа 

бет алғаныңыз. 

40. «Жеті қарақшының» соңғы жарық жұлдызына бетіңізбен 

қарасаңыз, қай бағытты белгілеуге болады.  

41. Жеке тұрған ағаштың бұтағы қалың жағы қай бағытты көрсетеді.  

42. Табиғатты қорғау міндеттері. 

43. Ботаникалық зерттеулер нысаны.  

44. Зоологиялық зерттеулер нысаны. 

45. Өлкенің пайдалы өсімдіктер қатары. 

46. Өлкенің улы өсімдіктер қатары. 

47. Фенологиялық бақылаулар нені білдіреді. 

48. Кесілген ағаштың діңіндегі сақиналары бойынша бағытты қалай 

анықтайды. 

49. Ағаштың түбінде орналасқан құмырсқалардың үйшігі қай 

жағынан салынады. 

50. Қыста таудың оңтүстік беткейіндегі қар қандай болады. 

51. Картадан қағазға көшірілген, өтуге тиесілі маршрут бейнесі. 

52. Көз мөлшерлі түсірілім үшін не қажет. 

53. Көз мөлшерлі түсірілім мақсаты. 

54. Өлкенің табиғатын зерттеу нені қамтиды. 

55. Ауа-райын сипаттайтын жергілікті белгілер. 

56. Ауа-райын стационарлы бақылау қандай мерзімде жүргізіледі. 

57. Желдің бағыты мен жылдамдығын анықтайтын құрал. 

58. «Флюгер» сөзінің  неміс тілінен аудармасы. 

59. Бофорт ұсынған жел күшін өлшеудің халықаралық шкаласында 

неше балл қарастырылады. 

60. Ауа температурасын өлшейтін құрал. 

61. Ауа ылғалдығын өлшейтін құрал. 

62. Бұлттылықты бақылау ненің көмегімен жүргізіледі. 

63. Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал. 

64. Түтіннің тігінен жоғары көтерілген кездегі желдің сипаты. 

65. Көкжиектен күннің ең төменгі биіктігі кезіндегі көлеңке. 

66. Көкжиектен күннің ең жоғары орналасуы кезіндегі көлеңке. 
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67. Күннің биіктігін анықтайтын қарапайым құрал. 

68. Эндогенді өзгерістер нені білдіреді. 

69. Экзогенді өзгерістер нені білдіреді. 

70. Атмосфералық жауын – шашын мөлшерінің өлшем бірлігі. 

71. Ірі масштаб шегі. 

72. Өзеннің басталатын жері. 

73. Климаттық картада желдің бағытын көрсету. 

74. Каспий теңізінің өзендері. 

75. Шөл зонасында орналасқан қорықтың аты. 

76. Ірі қалалардың маңында шағын және орта қалалардың 

шоғырлануы. 

77. Адамдардың бір-бірімен күнделікті емес жағдайда араласу 

қажеттілігін сипаттайтын туризм функциясы қалай аталады. 

78. Күш-қуат, шапшандық пен төзімділікті жетілдіру мүмкіндігі 

туризмнің қай функциясына жатады. 

79. Табиғат көрінісі мен архитекторлардың, суретшілердің, 

мүсіншілердің еңбегін тамашалау туризмнің қай функциясымен 

түсіндіріледі. 

80. Қысылу мен шаршағанды басу мүмкіндігін туризмнің қай 

функциясы сипаттайды. 

81. Тарихи-мемориалды, мәдени-эстетикалық және танымдылық 

мағынасы бар және де сонысымен туристердің қызығушылығын 

тудыратын мәдени және табиғи ескерткіштер қалайша аталады. 

82. Рекреациялық аймақ. 

83. Туристің сапарға шығуы үшін қандай екі фактордың болуы шарт. 

84. Француз тілінен аударғанда арман, мақсат деген мағынаны 

білдіреді. 

85.      Қоршаған орта туралы ғылым. 

86.      Туризмнің қай анықтамасы толығырақ берілген: 

87. Жергілікті табиғи-климаттық жағдайлар және ресурстармен не  

айқындалады. 

88. Сарыарқаның басты өзендері. 

89. Демография нені білдіреді. 

90. Демалу арқылы адамның физикалық және рухани күштерін 

қалпына келтіру және дамыту, туризммен айналысу нені білдіреді. 

91. «Туризм» анықтамасы. 

92. Туристік қызмет объектілері. 

93. Туризмнің формалары. 

94. Жыл бойғы және маусымдық туризм қай белгілер бойынша 

бөлінеді. 

95. Қазақстанның жер көлемі. 
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96. Қазақстанның маңызды рекреациялық аудандары. 

97. Рекреациялық қызмет халық шаруашылығының  қандай 

салаларымен үйлеседі. 

98. «Рахманов бұлағы» қорықшасы орналасқан жер. 

99. Іле өзеніндегі су қоймасы. 

100. Экотуризм анықтамасы. 

101. Республикамыздағы  ең ірі агломерация. 

102. Қазақстанмен ең ұзақ шекараласатын мемлекет. 

103. Марқакөл қорығы орналасқан жер. 

104. Қазақстанның ең көне қаласы. 

105. Қазақстан Республикасының ең үлкен облысы. 

106. Іле Алатауының ең биік шыңы. 

107. Алматы қорығы орналасқан тау. 

108. «Демалу» деген не. 

109. Ауыл туризмі қандай туризм түрімен үйлеседі. 

110. Демалыс, туризм, емдік мақсатта пайдаланылатын ресурстар. 

111. Адамның шаруашылық әрекетерінен жердегі көп өзгерген табиғат 

кешені. 

112. Мұражайға зерттеуі бағытталған пән. 

113. Бұқараға ашық, адам және оның тірішілік ортасы туралы  

материалды дәлелдеуге  қол жеткізу, зерттеумен айналысатын 

бейкоммерциялық мекеме нені білдіреді. 

114. Мұражай арқылы  жүзеге асырылатын қоғамдық қажеттіліктер.  

115. Мұраның барлық элементтерін сақтау  және өзектендіру  негізінде  

қазіргі және болашақтағы  мәдениетті басымдылық ету. 

116. Мұражайдың әлеуметтік функциялары. 

117. Мұражай заттарын жинау және сақтау арқылы бейнелеуде 

көрінетіні. 

118. Мұражай заттарының ақпараттық қасиеттерін пайдалану арқылы 

жүзеге асырылатыны. 

119. Адамның мәдени құңдылықпен, басқа дәуір және мәдениеттермен 

танысу қажеттіліктерін қанағаттандырумен түсіндірілетін. 

120. Мұражай анықтамасы. 

121. Мұражай объектілері. 

122. Заттарды іріктеу, сақтау және зерттеуге итермелейтін, адамның 

қоршаған ортаға ерекше қатынасы. 

123. Әлеуметтік-мәдени ақпаратты тану құралы. 

124. Мұражайдың пайда болуы, дамуы процесінде мұражай объектісі 

арқылы байқалатын, объективті заңдылықтар жиынтығы. 

125. Мұражай қызметінің негізгі түсініктері. 

126. Мұражай жинағына қосылған зат. 
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127. Мұражай затының бойындағы ақпараттың жиынтығы. 

128. «Аттрактивтілік» сөзінің аудармасы. 

129. Мұражай затының қандай-да бір кәсіби ғылыми пән бойынша 

ақпарат көзі бола алу қабілеті. 

130. Мұражай затының тарихи оқиғалар және процестермен 

байланысын анықтайтын құндылығы. 

131. Мұражай затының әйгілі тұлға не болмаса орын алған жағдаймен 

байланысын көрсететін құндылық. 

132. Мұражай затының эстетикалық ойлаудан өткізу және оның 

көркемділігімен байланысты құндылығы. 

133. Уникалды мұражай затына тән қасиет. 

134. Мұражай заттарының ғылыми ұйымдастырылған, 

жүйелендірілген жиынтығы. 

135. Мұражай қорын құрайтын, мұражай заттары мен ғылыми-көмекші 

материалдардың жиынтығы. 

136. Нумизматиканың зерттеу пәні. 

137. Бонистиканың зерттеу пәні. 

138. «Музей» сөзінің грек тілінен аудармасы. 

139. Француз патшасы Франциск I ойлап тапқан, ұзын дәлізді 

білдіретін, өнер туындыларын демонстрациялауға арналған бөлме 

қалай аталады. 

140. Кеңес дәуіріндегі мұражай қызметі немен ерекшеленген. 

141. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы қай жылы 

қалыптасқан. 

142. Жезқазғандық археологиялы-этнографиялық мұражайы қай жылы 

қалыптасқан. 

143. Балқаш қалалық тарихи-өлкетану мұражайы қай жылы құрылды. 

144. ҚР Мемлекеттік А.Қастеев атындағы өнер мұражайының ашылған 

жылы. 

145. Т.Г.Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркемсурет 

галереясының (1935 ж. құрылған) және Республикалық 

қолданбалы өнер музейінің (1970ж. қаланған) қоры негізінде 

құрылған музейге ҚазақССР Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің 

есімі қай жылы берілді. 

146. Мұражай жинағына не кіреді. 

147. Тарихи-өлкетану мұражайларындағы коллекция. 

148. Коллекциялы қор. 

149. Муляж, көшірмелер, ғылыми реконструкциялар қай қорға жатады. 

150. Жеке иелердің мұражайға беретін заттар жиынтығын қайда 

сақтайды. 
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151. Сирек басылымдар, жазба кітаптар, авторгаф коллекциясы 

сақталатын жер. 

152. Мұражай қызметкерлерінің таңдап алған объектісі. 

153. Экспедицияның жұмыс барысы туралы жазулар қайда 

бейнеленеді. 

154. Мұражай қорын жинақтау неден басталады. 

155. «Экспозиция» сөзінің аудармасы. 

156. Экспозицияға қойылған мұражай затының мәртебесі. 

157. Жеке экспонатқа жасалатын аннотация-мәтін. 

158. Экспозициядағы барлық этикеткалардың жиынтығы. 

159. «Көрме» атауының экспозициямен байланысы. 

160. «Негізгі экспозиция» атауының экспозициямен байланысы. 

161. Мұражайдың әлеуметтік функциясы. 

162. Кеңес үкіметі кезінде кең тараған мұражай мекемесі. 

163. Кеңес үкіметі кезінде жаңа құбылыс ретінде қабылданған 

мұражай. 

164. Кеңестік мұражайлардың ағартушылық жұмысы нені қамтыды. 

165. Мұражай педагогикасы мұражайды қандай жүйе ретінде 

қарастырады. 

166. Мұражайтану, педагогика және психология қиылысындағы 

ғылыми пән. 

167. Мұражайға қызығушылық білдірумен біріккен адамдар 

қоғамдастығы. 

168. Белгілі мәдени құбылыстың құнды бейнесін қайта қалпына 

келтіруге мүмкіндік беретін  материалды объект. 

169. Тарихи және мәдени ескеркішке тән құндылық. 

170. Тарих және мәдениет ескерткіштер түрлері. 

171. Ескерткіштің тарихи қалыптасқан келбетін өзгертпей оның 

конструкциялық бөліктері мен сәндік элементтерін бекітуді 

қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. 

172. Ескерткіштің жоғалған элементтерінің орнын толтыруды 

қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. 

173. Мұражайдың мақсаттары мен міндеттерін анықтаудағы бағдар. 

174. Өлкені зерттеуге деген келіс. 

175. Өлкетанулық зерттеу әдістері.  

176. Орталық Қазақстандағы негізгі пайдалы қазба. 

177. Геодинамикалық процестер сипаты. 

178. Негізгі климаттық көрсеткіштер туралы материалдар көздері. 

179. Жорықтық метерологиялық бақылау. 

180. Гидрологиялық зерттеулерді жүргізуде қолданылатын құрал. 

181. Өзен жұмысы тәртібінің түсінігі. 
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182. Ландшафтық картографиялау. 

183. Өлкетанулық зерттеудің визуалды әдісі. 

184. Өлкетану анықтамасы. 

185. Өлкетану зерттеуінің объектісі. 

186. Өлкетану жұмысының негізгі формалары. 

187. Өлкені жан-жақты зерттеу нені қамтиды. 

188. Өлкетанумен бір топтағы ғылым. 

189. Ұрпақтың экологиялық тәрбиесін қалыптастыратын өлкетану 

түрі. 

190. Университет, ғылыми-экспедициялық институт, өлкетану 

мұражайлармен жүзеге асырылатын өлкетану түрі. 

191. Өлке туристермен зерттелгенде орын алатын жағдай. 

192. Бақылау объектісі және зерттеудің мазмұны бойынша өлкетану 

түрлері. 

193. Гидрологиялық зерттеу объектісі. 

194. Фенологиялық зерттеудің мүмкіндігі. 

195. Флоризм анықтамасы. 

196. Өлкетанудағы зерттеу жұмыстары. 

197. Өлкенің физика-географиялық сипаттамасы. 

198. Өлкенің геологиялық құрылымы. 

199. Гидрология анықтамасы. 

200. Өлке аумағында жыл маусымы бойынша ауа массасы әрекетін 

анықтайтын көздер. 

201. Кез-келген ауданның климаттын қалыптастыратын үш фактор. 

202. Географиялық карта. 

203. Ландшафт қасиеті. 

204. Өлкенің физикалы-географиялық сипаттамасы. 

205. Климаттың анықтамасы. 

206. Табиғаттың компоненттері. 

207. Өлкетану зерттеуіндегі фитоцинозды өлшеу бірлігі. 

208. Эндемиктер анықтамасы. 

209. Өлке фаунасының сипаттамасы негізіндегі факторлар. 

210. Экологияның зерттеу пәні. 

211. Табиғи ресурстар ортасындағы топтар. 

212. Өсімдіктердің өмірлігі. 

213. Өсімдіктердің фенологиялық фазалары. 

214. Өсімдіктердің ярустылығы. 

215. Биогеоценоз анықтамасы. 

216. Табиғаттағы «Аспект» түсінігі.  

217. Өлке дамуының демографиялық факторы. 

218. Халықты зерттеудің әлеуметтік аспектісі. 
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219. Шаруашылықтың даму көрсеткіштері. 

220. Өз өлкені тарихи зерттеудің негізгі әдістері. 

221. Өз өлкені тарихи зерттеу көздері. 

222. Археология анықтамасы. 

223. «Фитоценоз» және «биогеоценоз» түсініктері. 

224. Фенология байланысатын ғылым. 

225. Экономика-географиялық зерттеудің мақсаты. 

226. Өлкетанушылардың әлеуметтік-экономикалық зерттеулері.  

227. Экономика-әлеуметтік-географиялық зерттеудің негізгі бағыты. 

228. Бір аумақта тұратын адамдардың бар жиынтығы. 

229. Қаламыздың атымен байланысты өсімдік. 

230. Ауыл шаруашылықтың сандық көрсеткіші. 

231. Ауыл шаруашылықтың сапалық көрсеткіші. 

232. Көліктің даму деңгейін сипаттайтын көрсеткіш. 

233. Этнография анықтамасы. 

234. Этнографиямен байланысты құбылыс. 

235. Этнографияның басқа тарихи ғылымдармен ұқсастығы. 

236. Этнографиядағы мәдениет. 

237. «Палеография» түсінігі. 

238. Қарағанды көмір кен орынының ашылуы. 

239. Біздің аймақта бірінші кен-тау өндіруі салынған жыл. 

240. 1934 жылдың ақпан айында орын алған оқиға. 

241. Тарихи және мәдени ескерткіштер қатары. 

242. Табиғи ландшафттер қатысты ескерткіш. 

243. Мұражай бөлімдері.  

244. Мұражайдың жинақтау жұмысының әдістері.  

245. Мұражай экспозициясының анықтамасы.  

246. Көне ескерткіштеранықтамасы. 

247. Қорғандар анықтамасы. 

248. Мұражай қорының жіктелуі. 

249. Өзенді зерттеу. 

250. Өзендегі гидрологиялық жұмыстар. 
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