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1 ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 

 

 1.1. Оқытушы туралы мәлімет: 

Канафин Жандос Әділқасұлы, география кафедрасынның аға 

оқытушысы. 

Кадирбаева Дидар Артықбайқызы, география кафедрасының 

оқытушысы. 

Кафедрада сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жұма күндері (сағат 

900 -1700-ге дейін). 

 

 1.2. Пән : «Географияны оқытуда техникалық оқу 

құралдарын пайдалану», 
Кредит саны – 2, дәріс өтетін орыны – 415 ауд. 3 корпус. 

 

Оқу жоспарынан үзінді 

 
Ку
рс 

Семе
стр 

Кред
ит 

Дәріс
тер 

Сем   
саб 

СО
ӨЖ 

СӨЖ Бар 
- ы 

Бақ 
түрі 

1 2 2 15 15 90 30 90 Емтихан 

 

1.3. Пререквизиттері: Бұл пәнді игеру үшін информатика 

(компьютерді жақсы біліп, жалпы техникалық құрал жабдырмен 

жұмыс жасауды білуді қажет етеді); метеорология және 

климотология (гелиограф, термометр, барометр, флюгер, 

аспирациялық психрометр т.б.); Сонымен қоса әр студент осы 

оқу құралдарымен жұмыс жасай білуі қажет. 

 

1.4. Постреквизиттері: Географияны оқытуда оқу 

құралдарын пайдалану курсы 2 семестрде, «жалпы жертану», 

«метеорология және климатология негіздері» курстарынан кейін 

оқытылады. Географияны оқытуда оқу құралдарын пайдалану 

курсын тәмәмдағаннан кейін студенттер «Гидрология», 

«Топография және картография негіздері» сияқты физикалық 

география бағытындағы пәндерді және сонымен қатар, 

экономикалық география бағытындағы мамандану курстарын 

байланыстырып оқыта алады. Осы курста алған білімдерін, 

дағдыларын және зерттеу әдістерін 1 курс студенттері , жоғарғы 



 4 

курстарда географияда қолданылатын оқу құралдарын еркін 

пайдалануы тиіс. 

 

 1.5. Пәннің қысқаша сипаттамасы:  

География – мектептегі оқушыларды Жер туралы 

ғылымдардың негізімен, табиғат жағдайларымен және біздің 

планетаның ресурстарымен, олардың шаруашылықта 

қолдануымен таныстыратын бірден – бір пән. 

Қоғамның қазіргі талаптарына сай құрылған 

бағдарламалармен оқыту өте жетік әдістерді қолдануды талап 

етеді. Ал ол болса, өз кезегінде оқу үрдісінде оқытудың әртүрлі 

құралдарын пайдалануды қажет етеді. 

Техникалық оқу құралдарын пайдалану деңгейін жоғарлату 

мәселелерін шеше отырып, осы пәнді оқу барысында 

компьютерлік технологияны қолдана алу мүмкіндіктерін де 

ескеру міндетті. 

Оқу үрдісінде оқу құралдарын әсерлі пайдаланудың 

міндетті алғышарты болып оқушының әдістемелік дайындығы, 

оның оқу құралдарымен жұмыс жасауға дайындығы, жұмыс 

жасай алуы табылады. Бірақ оқытушының оқу құралдарымен 

жұмыс жасауының өте жақсы дайындығына қарамастан, оқу 

құралдарын жүйелі пайдалану біраз шарттарға негізделеді. Олар 

тек оқыту кабинеттерінде жасалады. Сондықтан да, әдістемелік 

нұсқауларға іс – тәжірибелік сабақтар енгізген. Олар бойынша 

студенттер өздігімен кабинеттің техникалық оқу құралдарымен 

жабдықталуына қойылатын негізгі талаптарды анықтайды, оқу 

жабдықтарын сақтауға мүмкін ұсыныстар жасайды, қабырғалық 

экспозиция түрлері мен кабинетті жоспарлауды ұсынады.  

Оқу әдістемелік кешен «География» мамандығының 

студенттеріне арналған, мақсаты – студенттердің географиялық 

оқу құралдарының ерекшеліктерімен таныстыру және оларға 

оқытудың кабинеттік жүйесі жағдайында оқу құралдарын 

қолдана алуының қазіргі әдістемесін үйренуге көмектесу.  

Географиялық білім мазмұнын жетілдірумен және 

тәрбиелеу жұмысына талаптарды күшейтумен байланысты 

географияны оқыту құралдарының рөлі мен маңызы өсуде. 

Қазіргі таңда оқу құралдары география пәнінің кез – келген 
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сабағында қолдануда. Осыған байланысты әр студентке, 

болашақ география пәнінің мұғаліміне, міндетті: 

 Техникалық оқу құралдарын тиімді пайдаланудың 

теориялық негіздерін білу; 

 Теориялық білімдерін техникалық оқу құралдарын 

іріктеуде, дайындауда және зерттеуде саналы әрі епті пайдалана 

білу; 

 Географияны оқытуда оқушылардың жас ерекшелігіне, 

дайындығына және басқа факторларға байланысты әртүрлі оқу 

құралдарымен жұмыс жасау ерекшеліктерін ескеру;  

 Техникалық оқу құралдарын қолдану бойынша жұмыс 

тәрбиесін шығарамашылық пайдалану, соның ішінде 

компьютерлік техниканы. 

География пәнінің оқытушысына географиялық оқу 

құралдарының ерекшеліктерін және олады тиімді пайдалана алу 

әдістемесін білу: 

 Техникалық оқу құраладарының бар қорын терең және 

жан – жақты оқуына; 

 Оқудың ең мақсатты түрлері мен әдістерін пайдалана 

отырып, географиялық білім мазмұнына қолдануға сәкестендіру 

жүйесін өңдеуге және оны оқу – тәрбиелік үрдіске 

педагогикалық білімді енгізу; 

 Жүйені толықтыратын жергілікті, нақты жағдайларды 

ескеретін, оқу құралдарының өздігімен істеген қорын жасау;  

 Сабақтың оқу құралдарымен стихялы түрде 

жабдықталуына кездесетін қателіктерді ескеру мүмкіндіктерін 

береді. 

Географияны оқыту құралдарының оқулық – тәрбиелік 

тиімді пайдалануы көбінесе ғылыми ойлауды тәжірибеге 

айналдыруды жүзеге асырудың қандай дәрежеде екендігіне 

байланысты болады. 

 

1.6 «Географияны оқытуда техникалық оқу құралдарын 

пайдалану» пәні бойынша тапсырмалар орындау, тапсыру 

графигі 

 

№ Жұм. түрі 
Мақс

аты 

Ұсын. 

әдебиет 

Орын

. 
Балл Бақылау түрі 

Тапс

ыру 
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және 

маз-ы 

ұзақт

ы 

уақ-ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сынып 
жобасы 

Тақ-п 
1 

Тақ-п 
соң-да 

1 
апта 

20 Ағымдық 
бақылау 

2 
апта 

2 Тестілеу Тақ-п 

2 

Тақ-п 

соң-да 

1 

апта 

20 

 

10 

Ағымдық 

бақылау 

Аралық тест 

3 

апта 

3 Алаң 
жобасы 

Тақ-п 
3 

Тақ-п 
соң-да 

2 
апта 

20 
 

10 

Ағымдық 
бақылау 

Үй тапс 

4 
апта 

4 Баяндама Тақ-п 

4 

Тақ-п 

соң-да 

2 

апта 

20 Ағымдық 

бақылау 

6 

апта 

5 Тестілеу Тақ-п 

5 

Тақ-п 

соң-да 

2 

апта 

20 

 
5 

Ағымдық 

бақылау 
Аралық 

коллокеиум 

8 

апта 

6 график Тақ-п 
6 

Тақ-п 
соң-да 

2 
апта 

20 Ағымдық 
бақылау 

10 
апта 

7 Географи

ялық алаң 

Тақ-п 

7 

Тақ-п 

соң-да 

1 

апта 

20 

 

5 

Ағымдық 

бақылау 

Аралық 
бақылау 

жұмысы 

11 

апта 

8 Компьют

ерлік 
сызба 

Тақ-п 

8 

Тақ-п 

соң-да 

1 

апта 

20 Ағымдық 

бақылау 

12 

апта 

9 талдау Тақ-п 

9 

Тақ-п 

соң-да 

2 

апта 

20 Ағымдық 

бақылау 

14 

апта 
10 Реферат 

Реферат 

Тақ-п 

10 

Тақ-п 

соң-да 

1 

апта 

10 

10 

Үй жұм. 

Аралық тест 

Сын 

апта 
11 Емтихан Тақ-р 

1 - 10 
Тақ-п 
соң-да 

 40 Қортын 
ды 

16 
апта 
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1.7. Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

 

1. Ю.Г. Барышева, М.Б. Вестецкий, Т.В. Григорьевна 

«Использование средств обучения в преподавании 

географии» 

2. А. Максимов «Физикалық географияға арналған 

методикалық құрал». 

3. Ю.Г. Барышева «Кабинет географии» М. «Просвещение» 

1985г. 

4. Ю.Г. Барышева и др. «Географический комплекс средней 

школы» М. «Просвещение» 1978г. 

5. Под.ред. А.В. Гедымина «Картография с основами 

топографии» М. «Просвещение» 1973г. 

6. М.Б. Вестицкий «Пикнические средства в обучении 

географии». 

7. В.П Голов «Средства обучения географии и условия их 

эффективного использования». 

8. М.Б. Вестицкий «Технический средства обучении 

географии» 

9. Понченков «Методика обучений география в школе».  

10. Н.Н. Баранский «Методика преподование экономической 

географии» М. 1990 г. 

11. Н.М. Лисунов, К.Д. Кенжина, П.А. Максутова 

«Методические рекомендации для выполнения 

практических работ по использованию средств обучения 

в преподавании географии» Караганда: Издательство 

КарГУ. 2005. 

12. Н.К.Семакин. Географический кабинет и учебная 

площадка в школе. М., «Просвещение» 1973г. 

13. И.И.Дрига «Кабинетная система в общеобразова-тельной 

школе». М.,1981г. 

14. Л.М.Паншенчикова «Применение компьютеров в 

преподавании географии». География в школе.-1984, №3. 

15. Е.П. Магибец «Компьютеризация обучения: Проблемы и 

перспектива» М., 1986. 
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16. И.И. Самойлов «Учебно-наглядные пособия по 

географии» М., «Просвещение» 1975 г. 

17. Л.Д. Прозоров,  В.П Голов «Карантины и таблицы в 

преподовании географии» М., «Просвещение» 1977г. 

18. К.Д.Кенжина., Н.М.Лисунов., П.А.Максутова 

«Географияны оқытуда оқу құралдарын пайдалану» іс – 

тәжірибелік жұымыстарды орындауға арналған 

әдістемелік ұсыныс Қарағанды 2007ж  

Қосымша: 

 

19. Н.А. Горев «Картины художников на уроках географии». 

География в школе. 1964, №5 

20. Л.Н. Дрогайцева, В.В. Царева «Кинофильмы на уроках 

физической географии». География в школе 1984 №1 

21. Р.А. Заездный «географическая наглядность в 

преподовании географии». М., «Просвещение» 1977 г. 

22. Методика обучения географии в средней школе./под ред. 

И.С. Матрусова. М., «Просвещение» 1985 г . 

23. Л.П. Прессман «Основы методики применения экранно-

звуковых средств в школе» М., 1979г.       

Журналдар: 

 

24. «Геодезия и картография» №5,6,7,9 2007 г  №1,3 2008г     

25. «География в школах и вузах Казахстана» март – апрель 

№ 2, 2008 г. 

26. «География және табиғат» №1-6, 2007ж. №1-6, 2008ж. 

27. «Вокруг света» № 1,2,3  2007 г. 

28. www.act.ru/products/mapinfo/mapinfo_pro.htm 

29.  www.brif.kz 
30.  www.dataplus.ru 

31.  www.esri.com 

32.  www.freemaps.ru/lessons/less01.html // Создание и 

редактирование векторных карт (лекции)  

33.  www.geocenter.kz 
34.  www.gis-center.kz  

35.  www.gis-terra.kz   

36.  www.izotop.kz  

37.  www.mapinfo.com 

http://www.brif.kz/
http://www.geocenter.kz/
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38.  www.megatorrents.kz 

39.  www.rambler.ru 

40.  www.yahoo.com 

 

 

 

   1.8. Бағалау туралы ақпарат 

 
            Ағымды бақылау бойынша білім тексеру анықталады: 

- семинарлық жұмыстардың орындалуы (тапсырмалар 

арнайы дәптерде нақты жауаптар мен графиктер, 

сызбалар мен схемалар түрінде);  

- СОӨЖ орындалуы;  

- экспресс – сұрақ – жауап өткізілуі. 

Әр тақырып бойынша жиынтық балл 20: оның ішінде 10 балл 

семинарлық жұмыс тапсырмасы, 5 баллдан СОӨЖ мен СӨЖ. 

Семестр соңында ағымды бақылау бойынша барлық баллдар 

қосылып, орта нәтижесі табылады. Максималды балл 20 

болады. 

Аралық бақылаудағы білім тексеру семестр ішінде екі 

тестілеу (10 балл  әр қайсысы), бақылау жұмысы және  

коллоквиум (5 балл әр қайсысы) бойынша анықталады. 

Жиынтық максималды балл – 30. 

Үй жұмысын тексеру реферат орындалуы бойынша (әр 

реферат 10 балл) анықталады. Қортынды орта балл 

қойылады. Рефераттық жұмыс 5 әдебиет көзінсіз 

жасалмайды, сонымен қоса, интернет – қоры, қазіргі баспалар 

қолданылады. Жұмыс сұранысқа сай, форматы А 4 парақта, 

шрифті Тimes New Roman KZ., көлемі 14 пиксель, бос 

қалдыратын орын үсті мен асты – 25 мм, сол жақ пен оң 

жағынан 30 және 20 мм. Реферат көлемі 10 беттен аз емес, 20 

беттен көп емес болу керек. Құрамында жоспар, негізгі бөлім, 

қортынды, әдебиеттер тізімі болды. Жұмыс график бойынша 

қорғалады. 

Қортынды бақылау – емтиханда 40 баллдық жүйемен 

бағаланады. 
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Студенттердің білім тексеру рейтинг шкаласы  

 

Бақылау түрі Балл 

Ағымды 20 

Аралық  30 

Үй тапсырмасы  10 

Қортынды 40 

Барлығы: 100 

 

1.9. Курстың саясаты мен жүргізілуі:  

 

Пән игеру барысында студентке келесі талаптар қойылады:  

-  оқу кестесі бойынша академиялық сабақтарға үздіксіз 

қатысу, қалмай келу; 

- академиялық сабақ үстінде шуламау, басқа оқу оқығандарға, 

оқытушыға кедергі жасамау, мобильді телефонды міндетті түрде 

өшіру; 

- дәрісхана, оқу залдары, компьютерлік кластар мен интернет- 

залдардағы материалдық құндылықтарға үлкен 

жауапкершілікпен қарау, күтіп ұстау; 

- университет корпустары ішінде, аулаларда тазалық сақтау;  

- кітапханалардан алған әдебиет даналарын күтіп ұстап, 

келісілген мерзімінде тапсыру; 

- пән бойынша әр тапсырмаларды, бақылау түрлерін кесте 

бойынша сапалы түрде тапсырып отыру; 

- семинарлық сабақтарда белсенділік танытып, үй 

тапсырмаларын үлкен ізденушілікпен орындап, стандартты емес 

ой - қабілетін көрсету. 

Сабақтан қалып келу, қатыспау, сабақтарда дөрекі мінез-құлқы 

көрсету, тапсырмаларды орындамау немесе уақытында 

тапсырмау, емтиханға келмеу т. б. үшін – студент жауапкер-

шілікке тартылып, қортынды баллда мұндай жағдайлар өз 

орынын алады. 
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2. «Географияны оқытудығы техникалық оқу 

құралдарын пайдалану» пәні бойынша оқу - 

әдістемелік материалдар 

      

    2.1 Курстың тақырыптық жоспары  
    Барлығы 2 кредит 

 

№ Тақырып атауы Сағат саны 

Дәріс Сем-ар СОӨЖ СӨЖ 

1 Кіріспе. Географияны 

оқытуда техникалық оқу 

құралдары-ның құрамы 

мен құрылымы, білімдік 

тәжірибелік маңызы 

2 2 4 4 

2 География кабинетінің, 

география алаңының оқу 

құралдары 

2 2 4 4 

3 Экрандық-дыбыстық 

құралдар және олардың 

оқу үрдісінде 

қолданылуы  

2 2 2 2 

4 Географияны оқытуда 

компьютерлік 

технологияны қолдану 

ерекшеліктері және 

әдістемесі 

2 2 6 6 

5 Географияны оқытуда 

теледидарды қолдану 

2 2 2 2 

6 Географияны оқытуда 

тақырыптық карталарды 

қолдану 

2 2 4 4 

7 Баспа және графикалық 

көрнекті құралдарды 

географияны оқытуда 

қолданылуы 

2 2 4 4 

8 Оқу барысында құрал-

дарды суреттерді, фото-

суреттерді дайындау және 

1 1 4 4 
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кешенді пайдалану 

 Барлығы 15 15 30  30  

 

2.2.       Дәрістік сабақтардың тезистары  

Дәріс №1. Географияны оқытуда техникалық оқу құралдарының 

құрамы және құрылымы, білімдік, тәрбиелік маңызы. (2 сағ.) 

 

Оқыту құралдарының құрамы мен құрылымы. Оқу мен 

тәрбие деңгейін одан әрі жоғарлату үшін, біздің елдегі және 

дүние жүзілік оқу құралдарының даму үрдісін есепке ала 

отырып, оқу құралдары жүйесін дамыту мәселесі ерекше 

қажеттілікті керек етеді. Оқу құралдарына әлеуметтік даму өз 

талаптарын қояды, ол–оқу құралдарының сапасын дамыту, оқу 

процесінде тиімділігін арттыру. Келесі үрдіс ғылыми-

техникалық прогреске, қазіргі заманғы техника мен жаңа 

материалдарды еңгізе отырып, оқу құралдарын дамытуға 

байланысты. Жаңа материалдарды қолдану көптеген құралдарды 

өзгертеді және маңызын жоғарлатады. Жаңа техника оқу 

процесін көптеген аппараттармен қамтамасыз етеді, қажет 

ақпарат беруге, мұғалімнің ақпарат жинақтауға және білімді 

қабылдауға оқушылардың уақытын үнемдейді. Мәселен, қазіргі 

уақытта компьютерлік техника дамып оқыту кезінде көп 

көмегін тигізуде. 
Елеулі үрдістердің бірі кабинет жүйесінде оқу құралдарын 

жасауға және қолдануға кешенді түрде кірісу. Мектеп 

бағдарламасының мазмұнына қарай кешендер құрылады, 

олардың құрамына әртүрлі көрнекті оқу құралдары кіреді 

(картографиялық құралдар, аспаптар, т.б.) Оқу құралын 

таңдауда кешенді шешім олқылықтарды жібермейді, олардың 

көп түрлілігін сәйкестендіреді. 

Географияны оқытудағы  техникалық құралдар жүйесін 

жасақтауға оқу жүйесінің барлық құрамдары әсер етеді: білім 

мазмұны және сабақ беру әдістемесі, сонымен қатар 

оқушылардың қабылдау ерекшеліктері. Мәселені талдамалы 

түрде шолу географияны оқыту жүйесінің негізгі бағыттарын 

анықтауғы мүмкіндік береді. Соның бірі – пән ойынша оқу 

құралдары жүйесінің классификациялық құрамы. Негізі болып, 

оқу құралдарын географиялық нысаналар мен құбылыстарды 
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суреттеу және суреттемелеу принципі бойынша жіктеу 

таңдалды, бұл біріншіден, географияның ерекшелігіне 

байланысты.  

Мектеп географиясын оқыту – нақты нысаналар мен 

құбылыстар, кеңістік, аумақ және құрылымдық жіктеу жүйесі, 

осыдан географияны оқыту құралдары жүйесінің типологиялық 

құрамы, мазмұнымен және географиялық нысаналар мен 

құбылыстарды суреттеу тәсілімен анықталады. 

Мектептің талаптарына сәйкес жоғары сапалы оқыту құрал-

жабдықтарын әзірлеу қазіргі уақытта география пәнінің оқыту 

жүйесіне енетін құралдарды жетілдіру арқылы жүзеге 

асырылады. Мәселен, география пәні кабинетінің құралдарының 

ішінде магнитті тақтаның болуы демонстрацияланатын 

кестелердің материалдық-құрылым-дық  ерекшеліктерін 

өзгертуге мүмкіндік береді. 

Кестелердің конструктивті сапасын өзгерту олардың 

дидактикалық-педагогикалық қызметін жетілдіруге жағдай 

жасайды. Мәселен, динамикалық кестелердің қызметтік 

маңызы былай анықталады: олар тек құрылымдық 

ерекшеліктерін, байланысын және күрделі нысаналарымен 

құбылыстардың өзара байланысын  айқындайтын 

географиялық түсініктерді құрастыруға ғана емес,  сонымен 

бірге оларды педагогикалық процестерге енгізгенде 

географиялық құбылыстарды моделдеуге жағдай жасайды.  

Қазіргі уақытта оқыту құралдарының әлеуметтік сапасын  

жетілдіру олардың мазмұнына адамдардың зерттеу және жасау 

әрекеттерінің перспективті бағыты туралы материалдарды енгізу 

арқылы жүзеге асырылады. Соның бірі – ғылымның және халық 

шаруашылығының әртүрлі облысында жерді космос арқылы 

меңгеру мәліметтерін қолданады.  

Космостан түсірілген сурет материалдарының 

ерекшеліктері олар жоғары дәрежеде ақпарат береді, әрі өте 

әсерлі бейнеленеді және ең бастысы, жердің табиғи бейнесін 

жоғары дәрежеде нақты көрсетеді, осының бәрі оның 

дидактикалық-педагогикалық қызметтерін жетілдіруге қызмет 

жасайды. Космостық фото материалдары бойынша жасалған 

басылған құралдарды география пәнін оқытуда қолдану 

оқушылардың осы суреттер  арқылы оқытылатын тақырыптарды  



 14 

оқуға қызығушылықтарын арттырады. Географиялық білімді 

меңгеру жолдары қарапайымдалып, уақыт үнемделеді. 

Оқытылатын нысаналардың және  құбылыстардың көрінетін 

бейнесін жасау олардың маңызын нақты қабылдауға және оқу 

материалдарын берік түрде есте сақтауға жағдай жасайды.  

География бойынша техникалық оқу құралдарының 

жүйесін жетілдірудегі маңызды мәселелердің бірі - барлық оқу 

құралдарын педагогикалық үрдісте қолдануға комплексті 

тұрғыдан келу болып табылады.  Ол оқытушы мен 

оқушылардың еңбектерін оңтайландыру қажеттілігімен 

анықталады және ғылыми-техникалық прогреспен 

байланыстырылады, оқыту тәжірибесіне телевизор, ЭЕМ сияқты 

ақпарат көздері енгізілгенде, жаңа материалдарды қолдану 

дәстүрлі құралдардың функционалдық маңызын өзгертеді, 

оқыту құралдарының жоғары ғылыми деңгейі пән бойынша 

тәрбие-ағарту міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді.  

Оқыту құралдарының тәрбиелік, білімділік маңызы. Қазіргі 

уақытта мектептің жұмыс тәжірибесінде оқушыларды тәрбиелеу 

және білім берудің тығыз бірлігін қамтамасыз ететін комплекті 

тұрғыдан келу дамыған мезетте, мектеп географиясының 

алдында тұратын   міндеттерді, пәннің мазмұны, мақсаттары 

және оқыту әдістемелерімен бірге шешуде оқыту құралдары 

маңызды міндет атқарады. 

Техникалық оқыту құралдарының арта түсетін маңызы - 

оқушыларды оқытуда және тәрбиелеуде олардың қызметтерінің 

көптігі.  Оқыту құралдарының маңызды қызметерінің бірі – 

оқытуды көрнекті етуді қамтамасыз ету болып табылады. 

Оқытудың көрнектілігін қамтамасыз ете тұрып, оқыту 

құралдары білімнің маңызды көзі ретінде тәрбиелік-ағарту 

қызметін атқарады. Сондықтан оқыту құралдарының мазмұнын 

жаңа бағдарламаға сай әзірлеуде теорияны жалпы ғылыми  

түсініктерді құрастыру заңдылығын айқындайтын  құралдарды 

жасауға көп көңіл бөлінуде.  

Экологиялық тұрғыдан қоғам мен табиғаттың өзара 

байланысы идеясы түсінігінде, табиғи ортаны құрастыруда 

антропогендік факторлардың ролі, қорғау іс-шараларының 

маңызы және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың маңызы  

ашылады, «Табиғатты қорғау», «Мелиорация» диапозитивтері 
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сериясы, «Ішкі суларды қорғау», «Табиғатты қорғау және оның 

ресурстарын тиімді пайдалану» кинофрагменттері сияқты оқу 

құралдары оны пайдалануда маңызды. Мәселен, «Атмосфераны 

қорғау» диафильмінде ауа алабының ластануын азайтатын 

немесе оның алдын алатын іс-шаралар көрсетіледі. Оған темір 

жолды электрлік жүйеге алмастыру, жылу станциаларын 

және орталықтандырылған қазандықтарды газ отынымен 

алмастыру, автокөліктердің жартысын газбаллондық  
машиналарға алмастыру, өндірістік өнеркәсіптерде қалдықсыз 

немесе, аз қалдықты технологияларды меңгеру, сонымен бірге 

айналмалы сумен қамтамасыз ету жатады. 

Қазіргі заманғы өндірістің ғылыми негіздерін, ҒТР-мен 

байланысты оның қарқындауының негізгі бағыттарын жақсылап 

түсінуге оқыту құралдары ықпал жасайды, онда дақылды 

өсімдіктерді өсірудің қарқынды технологиялары және қазіргі 

заманғы технологияларды мал шаруашылығына енгізу 

мысалдары «аграрлық-өндірістік кешен», «Солтүстік Қазақстан 

мысалында АӨК дамуы» диапозитивтері, «мал шаруашылығы» 

және «жерді өңдеу» диафильмдері арқылы көрсетілген.  

 

 

Дәріс №2. География кабинеті, география алаңының оқу 

құралдары. (2 сағ.) 

 

Мектеп жұмысы тәжірибесінде оқу құралдарын пайдалану 

үлкен маңызға ие. Соның ішінде география кабинетінің де 

маңызы зор. 

Кабинетте оқушылардың жұмыс істеуі үшін әртүрлі 

құралдардың жабдықталуы тиіс. Қазіргі таңда кабинетте оқу 

құралдарынан карта, глобус, модельдер, суреттер, портреттер, 

кестелер, құрал - жабдықтар, оқулықтар және баспа 

материалдарымен жабдықталған. Осы аталған оқу құралдарың 

пайдалану барысыңда балалардың ой - өрісі дамып, сабақты тез 

қабылдайтын болады. 

Кабинеттің жобасы әдеттегідей, барлық кабинетте 

болатындай мұғалімнің столы, оның жоғары жағындағы 

қабырғада тақта орналасқан. Тақтаның ұзындығы кабинеттің 

ұзындығымен бірдей, ал ені 60 см кем емес. Қабырғаның оң жақ 
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шетінде балалардың оқу құралдары тұратын шкаф, мұнда 

балалардың сабақта пайдаланатын оқулықтары плакаттары, 

схемалық суреттері, кестелері тұрады. Кабинеттің көлемі үлкен, 

іші жарық, терезесі үлкен ал есігі оң жақ бұрыштан 70 см 

қашықтықта болуы шарт. 

Алдынғы демонстрациялық қабырға. Алдынғы 

деманстрациялық қабырғаның стелажы еденнен жоғары 

қабырғаға дейін орынды алады. Ол қабырғаға арнайы ілгіштер 

арқылы бекітіледі. Деманстрациялық қабырға стелажы 3 ярусқа 

бөлінеді. Олардың төменгісін алдын ала картонға жабыстырады. 

Сабақ тақырыбы, суреттер таблицалар үшін арналған. Осы 

ярустың көлемі мен конструкциясы суреттер таблицалар 

өлшемімен байланысты. Оның биіктігі жоғарғы ярустан бастап 

есептегенде 90см –ге тең, ал ені қозғалмалы ортадан рамкасыз 

60 см –ге тең. Бұл шитер көп қабатты фанерден не 8 – 10 мм 

тақтайшалардан жасалған. Олар бағыттыушы төмен және 

жоғарғы  қозғалады. Бір шит екіншісін жауып тұру үшін екі 

параллельді паз жасау керек. Щиттерді еш кедергісіз 

орналастыру үшін  жоғары паздарды төменгісіне қарағанда 2 есе 

терең жасалуы керек. Егер паздарды  балауызбен жағып қойса, 

оларды қозғау  оңайға түседі. Әр щитқа тұтқа жасау керек (1 – 

суретте көрсетілген). 

Төменгі ярус кеңістігі таблицалар орнатылатын 20 – 25 см – 

лік секцияларға бөлінеді. Оның төбесіне  таблицалар 

тақырыптар жазылады, ал таблицалар пайдалану жиелігіне карай 

төменгі типографиялық тәсілмен басылған құралдар көмегімен 

ұқсастырып жасау үшін оларды картонға жабыстырып бірге 

сақтауға мүмкіндік болады. Ортанғы ярус мельмен жұмыс істеу 

үшін арналған тақталармен жабылған. Қабырға стелажының 5 м 

жалпы ұзындығы жағдайында сол және оң жақты ашылады. 

Тақта 1000×500 мм көлемінде жасалады және сыртқы жағыдайда 

ғана линонинмен жабылады. Оның міндеті кейін түсіндіріледі. 

Егер қабырға стелажының жалпы ұзындығы 5 метрден асса, 

мәселен, 5,5 немесе 6 метр болса, онда  тақталардың көлденең 
бағыттағы көлемі 1100 – 1200 мм дейін ұлғайтуға болады. 

Сол және оң жаққа ашылатын тақтаның бетіне мелмен 

жазуға арналған, ал арты трафареттер үшін арналған. Оларды 

пайдаланудың ең тиімді жері – оқушыларға берілген жұмыс 
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элементерін мұғалім  демонстрациялық кескін карталарды 

көрсете алатындығында 

Географиялық оқу алаңы. Алаңнын аумағы төрт бұрышты 

25×15метр 2 – сурет бойынша географиялық алаң 

территориясындағы барлық құрал – жабдықтардың орналасуы 

көрсетілген. 

 

 

 

 

1 – сурет 

Алдыңғы демонстрациялық қабырға стелажы . 

 
 

 

 

Кейде сабақта ірі масштабты карталар пайдаланылады. 

Мәселен, Еуразияның, Солтүстік Американың, Африканың т.б., 

құрлықтардың карталары тақта үстіне ілінгенде балаларға 

карта жақсы көрінбейді, сондықтанда картаны жоғары 

көтергіш құрылғы пайдаланылады. Ол құрылғы  карта 

жоғарлатқыш деп аталады. 
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География оқу алаңының ұйымдастыру барысында мектеп 

бағдарламасында табиғаттану, астрономия, физика математика 

және іс-тәжірбиелік жұмыстарды орындау барысында 

қолданылады, сонымен қатар қызықты факультативтік 

сабақтарды басқада қосымша жұмыстармен шұғылдануда яғни 

осы аталған сабақтар үшін кешендік оқу алаңының маңызы зор.  

География оқу алаңың ұйымдастыру кезінде төмендегілерге 

көңіл бөлу керек. 

 Бағдарламалық материалдың мазмұны табиғатты 

меңгеру және табиғатты бақылау. Ұзақ уақыттық бақылау 

барысында табиғаттың басқада табиғи құбылыстармен 

байланыстыруға; 

 Сабақ барысында табиғаттану үйірмесіңде күнге, 

айға, жұлдызға, аспанға әртүрлі оптикалық және 

энергетикалық құбылыстарды сонымен қатар атмосфералық 

феноменалдық құбылыстарды бақылауға; 

 Мектептегі бағдарламалық курстарды физикалық 

географиядан қарастырғанда іс-тәжірбиелік жұмыстар ашық 

аспан астында жүзеге асады Күн бойынша полярлық 

жұлдызды бағдарлағанда ара қашықтығын анықтаудың 

мақсатында маңызды қадам топографиялық түсірімдеуде;  

 География үйірмесінде жұлдызға, күнге қарап 

уақытты, компастың магниттік бақылау бұрышың, 

географиялық координаталарды, әртүрлі пунктарды сонымен 

қатар телескоп арқылы метеорологиялық бақылауларды 

ауқымды бағдарлау; 

А. Математикалық сектор. Мұнда 1 стол және 2 орындық.  

Б. Топографиялық сектор. Мұнда 3 төбе және сай. 

В. Математикалық, астрономиялық, географиялық сектор. 

Мұнда 4 гномон, 5 темірқазық жұлдызын көздегіш, 6 – сызықты 

бақылағыш 7 азимуттық бағана, 8 күндік уақытты анықтағыш, 9 

шаршы, 10 армелялық жүйе, 11 жұлдызды бағдарлауыш. 

Г. Астрофизикалық сектор. Мұнда 12 телескоп, 13 бағана 

қозғалмалы құралдарға арналған, 14 күндік құрылғы. 

Д. Метеорологиялық сектор. 15 флюгер, 16 

метеорологиялық дүңгіршек, 17 одоскамер, 19 неофаскоп, 20 қар 

сызығын өлшейтін рейка, 21 топырақ термометрі . 
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Е. Электрлік және магниттік бақылаулар. Мұнда 22 

магниттік мередиан, 23 электр өрісін анықтаушы бағана.  

География кабинетін ұйымдастыру ең алдымен дұрыс 

кабинетті таңдап, жабдықтаудан басталады. Осы кезде 

сыныптың ыңғайына көңіл бөлген жөн. Мәселен, cынып 

терезесінің оң жаққа қарағаны, терезеден география алаңының 

көрініп тұрғаны жөн. География кабинетінде жабдықтауда әр 

оқу құрал өз орнында тұрғаны абзал. 

 

 

 

2 – сурет 

Географиялық оқу алаңы 

 
 

Мектептерде география кабинетін жабдықтау 5 – 11 

сыныптардың оқу-жоспарына сәйкес әрі ыңғайлы етіп 

жабдықтау оңай жұмыс емес. Себебі әр сыныпқа география 

кабинетін өз оқу бағдарламасына сай етіп жабдықтау керек. 

География кабинетін жабдықтауда карта, глобус сияқты түрлі 

оқу құралдарының маңызы өте зор. Сабақ беру барысыда 

география сабағында қолданылатын оқу құрал немесе басқада 
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түрлі приборлар сабақ барысында бір немесе екі ақ рет 

қолданлуы мүмкін. Сондықтан да кейінгі кездері география 

кабинетін  жабдықтауда  музейдегілердей «көрмелік»  әдіс кең 

етек алуда. Бұл әдістің негізінде түрлі стенттардың немесе 

басқада оқу құралдарының орынын ауыстырылып тұрылуы 

болып табылады. Мәселен, белгілі бір тақырыпта 

қолданылатын оқу құрал жылына бір екі рет қолданылып, 

қалған тақырыптарда оның маңызды болмауы мүмкін. 
Сондықтан сабақ беру барысында тақырыпқа қажетті оқу 

құралдар мен орын ауыстырып отырған жөн. Бұл оқу құралдар 

сабақ тақырыбына байланысты ауыстырылып отырады. Осыған 

байланысты әр география кабинетінде осы қолданылған оқу 

құралдар мен түрлі приборлар және кітап қорларын сақтайтын 

сөре болғаны жөн. Кабинетінің оқу құралдары басқа 

пәндердегідей жаңа техникалық құралдармен толықтырылуда. 

Айта кетер болсақ: интерактивті тақта, компьютер т.б.  

Мектептердегі оқу құралдарының орналасуына келер 

болсақ ұлы ғұламалардың портреттері сынып тақтасының 

үстіңгі бөлігін қамтып, сынып тақтасының оң жақ бөлігіне 

глобустар мен географиялық карталарды сақтауға арналған  сөре  

болғаны жөн. География кабинетінде оқушылар сабақ 

барысында қолданатын 25 кішкентай глобус болуы керек. 

Сынып тақтасының сол жақ бөлігін көлденеңінен екіге бөліп, 

үстіңгі бөлігіне  ұзындығы 2 – метр және ені 1 – метр  

карталарды сақтайтын сөре болғаны жөн. Сөренің астыңғы 

бөлігіне сыныптың терезесі оң жақ бөлігін алып тұратын 

техникалық оқу құралдар орын алады. Техникалық приборлар 

өздеріне арналған арнайы сөрелерде болғаны дұрыс болса,сол 

жақ бөлікті географиялық түрлі карталар (жер шарының 

физикалық, саяси карталары т.б) орын алады. Сыныптың артқы 

бөлігін артық оқу құралдармен түрлі приборларын алады. 

Географиялық алаңның қандай боларын шешпес бұрын 

мектептің оқу бағдарламасын қорытындылап алған жөн. Оның 

ішінде география, астрономия, физика, математика және де 

мектепте жүргізілетін түрлі практикалық жұмыстар мен алаңда 

жүргізілетін бақылау, зерттеу жұмыстары. 
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Алаңның оқу құралдары негізінен осы жүргізіліп 

отыратын зерттеу жұмыстарына сәйкес келеді. Алаңның негізгі 

оқу құралдарынa:  

1.Жеңіл тақтайлы флюгер 

2.Ауыр тақтайлы флюгер 

3.Көктайғақ өлшеуіш 

4.Психометрлік жәшік 

5.Өі жазатын аспаптар тұратын жәшік 

6.Артық жәшік орнататын орын 

7.Плювиограф 

8.Жауын-шашын өлшегіш 

9.Жауын-шашын өлшегішін қоятын  артық орын. 

10.Геодемет  орнататын  қала 

11.Мұз өлшегіш 

12.Гелиогроф 

13.Қар өлшегіш рейка 

14.Топырақ бетінің  термометрі 

15.Суырмалы топырақ термометрі 

16.Топырақ тоңазуын өлшейтін аспап. 

 

Дәріс №3. Экрандық – дыбыстық құралдар және олардың оқу 

үрдісінде қолданылуы. (2 сағ.) 

 

Оқудың экранды – дыбыстық құралдарына өзіне салынған 

оқулық ақпаратты алу үшін арнайы аппаратураны пайдалануды 

қажет ететін оқу құралдары түрлерін жатқызады. 

Барлық экранды – дауыстық оқу құралдары: экрандыққа 

(диапозитивтер сериялары, диафильмдер,  графопраекторға 

арналған транспаранттар), дауыстыққа (оқулық магниттік 

таспалар, жазбалар, радиохабарлар), экранды – дауыстыққа  

(оқулық бейнефильмдер және диапозитивтер сериалары, 

телехабарлар) бөлінеді. 

Қазіргі кезде географияны оқытуда дыбысталмаған 

диафильмдер мен диапозитивтерді, графопроекторға арналған 

транспаранттарды, дыбысты бейнефильмдер мен телехабарларды 

кеңінен қолданады. 

Экранды – дауысты құралдардың маңызды ерекшелігі оның 

көпкұрылымдылығында және оқыту мен тәрбиелеуде оқушыларға 
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әсер ететін  көп құралдырдың бірі болады. Сонымен қатар 

олардың қабілеттіліктерін, білімдерін және іскерліктерін құруда 

көп көмегін тигізеді. Бұл ЭДҚ-ның географияда қолданылуы 

тәуелді болады методикалық әдістемесі мен материалды – 

құрылымдық ерекшеліктерінің әр – бірін экрандық типтерде 

алдын ала анықтауында. 

Кинофильмдер географияны оқытуда өздерінің материалды – 

құрылым ерекшелігімен және  функционалды тағайындалуының 

экранды – дауысты  құралдардың ішіндегі ең маңызды орынға ие. 

Бұл  кинематографтың  қабілеттілігімен  көрсетілетін нысананың 

қозғалуын, дамудын, оның табиғи түріне жоғары деңгейде 

жақындатылған, бірақ сонда да түпнұсқадан ерекшеленетіні 

ескертілген.  

Оқулық кинофильм география бойынша  әдетте 1-2 көлеммен 

болады, 3 бөлімі сирек болады. Онда тақырып бойынша 

сұрақтардың қатарлары ашылып, оқыту бағдарламасы бойынша 

айқындалады. Диафильмдер сияқты кинофильмдер де формасы 

бойынша  материалдарды беруі бойынша  информациялық – 

иллюстративті және де баяндалатын мәселелеріне қарай бөлуге 

болады. Мәселен, «Антарктиканың табиғаты» - деген фильм. 

Оқулық кинофильм әртүрлі дидактикалық функцияларды 

орындайды. Ол оқуғы себепті жағдай жасай алады, білімдердің 

тауып алу назары дәл осылай қабылдаудың жағы әдетегідей қызу 

әсер етеді. Еске алынатын, мотивациялық ленталардан 

туындайтындар, мәселен, «Зачем мы изучаем нашу Землю» - деген 

фильм, физикалық географияның бастапқы курсына кіріспе. Бұл 

мақсатқа да қолданыла алатын фильмдердің қайсылары болсын 

жарық бейнелі түрде тақырыпқа кіріспе материалдарын ұсынады.  

Кинофильмдер үлкен нақты материалды сақтайды, олар 

бағдарламада зерттелген бөлімдерді  оқитындарын жалпылауға 

әкеледі, реттеуге рұқсат етеді, алған білімдерін жүйеге келтіруге,  

оларды табыспен  қайталуға  және  жалпылауға  қолдануға 

болады., мәселен, «Природные комплексы» фильмін, физикалық –

географиның курсы бойынша қайталау. Оқулық кинофильмдердің 

әртүрлілігі болып кинофрагменттер болып табылады. Осындай 

шартты атаулармен шығарылатын 5 минуттық демонстрациялық 

ленталар. Қатаң айтқанда, бұл фрагменттер емес,  аяқталған 

кішкентай фильмдер. Олардың әрқайсысы бағдарламадағы қысқа 
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сұраққа арналған, ереже сияқты көрсетеді, табиғаттың бір 

құбылысы, сирек – екі нысанасының ұқсастықтарының  құбылысы 

(«Вулкандар», «Жел толқындары немесе цунами», «Таулы өзен»).  

Кинофрагменттер жергілікті анық, оларда материалға жазып 

жіберуде қосымша сызықтары жоқ болады.  Оларды  сабаққа  оңай 

еңгізуге болады, олар мұғалім сөздерінің көркемдеуін немесе 

білімдердің қайнар көзі болуын жасай алады. Әдетте 

кинофрагменттер қысқа құрамды болады, бірақ толығымен 

оқулықтың материалды баяндамасы. Көбінесе, оқушылардың 

назарын шоғырландыру үшін жаршының мәтінде, дауыстылардың 

қатарларына музыканы қосуға болмайды (егер де ол фрагменттің 

құрамында болмаса).  Бірақ шуылдарды міндетті түрде жазып 

алады, өзіне тән бейнеленген құбылысқа немесе нысанаға, - 

сарқырамалардың шуылдары, аңдардың дауыстары, вулкандардың 

атқылағандары және т.б.  

Теледидарлық бағдарламалар экранды – дауысты 

құралдармен оқыту сияқты кинофильмдер мен жалпы көп болады. 

Әйткенмен оларды түр ерекшелігі мен оқулық хабарлар беруде 

айырады және функционалды тағайындалады. Теледидардың биік 

шапшандығының арқасында география сабақтарында 

телехабарлардың қолданылуы, география сабақтарында  

оқушылар табиғаттағы сирек құбылыстардың куәгерлері, тарихи 

оқиғалардың, жаңа географиялық нысаналардың тууы, бола алады 

(каналдың, ГЭС), қайсылары соларды жаттауға керек болатыны. 

Экранда болатындардың  оқушыларға сол уақытта іске асырылған 

сияқты қабылданады. Нәтижесінде «қатысу әсері» күшті көрінеді, 

көрерменге экранда болып жатқаннын қатысушысы болып 

жатқандай болады. Осыларға байланысты бағдарламаларда 

мәліметтер толығып қызығушылықтарын арттыра түседі.  

Телехабарларға әртүрлі сюжеттерді қосады,  хроникалық – 

деректердің  кірмелерінің кинофильмі, сонымен қоса арнайы 

істелген киносъемкалар және бейнетаспалар, біздің еліміздегі 

әртүрлі аудандарда және шет елдердегі географиялық 

құбылыстарды көрсетеді. Мұндай мәліметтер сабақты жүргізуге  

қолдандырады, қайсылары басқа жолдармен оқу процесіне 

қатысты бола алмайды. 
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Телехабарламалардың  арқасында  оқитындар оқу 

информацияларын ала алады «бірінші қолдан» - ірі мамандардың 

баяндамаларынан немесе басқа білім салаларынан.   

Практиканың көрсеткіші бойынша, география мұғалімі 

сабақтан тыс телехабарды қолданады. Олар оқушыларға мұндай 

бағдарламалдарды көрсетіп тапсырмалар береді, содан соң сабақ 

барысында берілген тапсырма бойынша алған мәліметтерді 

оқушылардан сұрақ арқылы жауап алады. 

 

Дәріс №4. Географияны оқытуда компьютерлік 

технологияны қолдану ерекшелігі және әдістері. (2 сағ.) 

 

Қазіргі кезде компьютер информацияның бес түрімен 

жұмыс жасай алады. 

 сандық; 

 мәтіндік; 

 графикалық; 

 дыбыстық; 

 бейнелік;   

Аталған информациялардың бес түрін мультимедия деп 

атайды. Бұл үшін компьютерлер әртүрлі құрылғылармен 

жабдықтанған, олардың ішінде міндетті болып саналатын 

құрылғылар немесе қажетті жағдайда ғана қосылатын 

құрылғылар. 

Компьютерлік технология – бұл информациялық 

технологияның – бірі технология – «әдіс», - «өнер», - «шебер» 

деген мағынаны білдіреді. Яғни информацияны жинау, өңдеу 

және тасмалдау әдістері мен құралдардың жиынтығын 

қолданатын процесс. 

Компьютерлік технологиялар – деректерді компьютерлік 

өңдеуге негізделген информациялық технология. ЖОО - ғы, 

мектептегі, географиялық білім жүйесіндегі, жарық бағытының 

бірі болып компьютерлік технологияны және мультемедияны 

енгізу болып саналады. Оқытуда компьютерді аудио – визуальді 

құралдармен қолдануда бірге қолданудағы білім берудегі жаңа 

ақпараттық технологиялар деп аталады. 

Қазіргі кезде білім беру саласында географиялық 

интерактивті оқыту құралдарының әртүрлі наборлары бар. Биік 
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сапалы графикалық, слайдтары, видио – роликтері және 

дыбыстық сүйемелдеуі бар. Мұндай оқу құралдарды оқу 

электронды мультимедия шығармалары деп аталады. 

Мультемедияның арасында демонстрациялық материал 

ретінде қазіргі жаңа атластардағы ғылыми басылымдардағы 

және интернеттен алынған карталарды алуға болады. 

Мультемедия географиялық пәнінің  оқытушысына  экранда 

әртүрлі георгафиялық көріністерді статикалық және 

динамикалық жалпақ және көлемді көріністерді мүмкіндік 

береді. Мультемедия көмегімен бір объектіден  келесіге жеңіл 

көшуге фрагменттерді үлкейтіп үлкейтіп көрсету немесе 

бірнешеулік қатар көрсетуге мүмкіндіктері бар. Мультемедияны 

қолдану арқылы оқушылардың пән аралық ойлау қабілетінің 

даму мәселелері шешіледі  және ел тану өлке тану бойынша 

көптеген практикалық біріктіліктері қалыптасады. 

Компьютерлік технологиялардың  және мультемедияны 

қолдануының бірнеше бағыттары бар.  

1. Геоинформатика 

2. Геоақпарат 

3. СӨЖ 

Географияны оқытуда арналған компакт дискідегі бүкіл оқу 

экранды мультемедия шығармаларының келесі құрылымы бар.  

1. Курстық бөлімдері мен тақырыптары бойынша 

сурет-телген мәліметтер 

2. Әрбір курс бөлімдермен тақырыптарын 

сүйемелдейтін мультемедия компоненттер ( дыбыс, 

видио, анимация, интерактивті карталар т.б. 

3. Интерактивті практивтер. 

4. Бақылау сұрақтарымен тестілер. 

5. Терминдермен ұғымдардың сөздігі. Персоналдық 

терминдері. 

6. Дистациондық блоктың түрлері. 

География мұғалімдерге арналған электронды шығармалар 

арасында мектепте қолданылатын компьютерлерді айтуға 

болады. 

1. Мұғалімдер компакт дискінің мазмұнымен  

таныстырады және осы дискімен жұмыс жасау 

инструкциясы жасалады. 
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2. Мұғалімдерге келесі программаларды оқытып 

білуге мүмкіндік беріледі. 

Олар: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Access 

3. Microsoft Mail бағдарламалары арқылы 

экономикалық география стастикалық белгілерді талдау 

4. Microsoft Power Pond презинтацияларды дайындау. 

Windows 2000 операциялық жүйеде жұмыс жасауға дағдылану. 

Компьютерлік лекция  Microsoft Power Pond құралдарымен 

құрастырылған мониторда көрсетілетін  информациялық  

нысаналар лекциясы тақырыптпрына байланысты лекцияның 

негізгі міндеттерін түсіндіреді. Компьютерлік лекцияда 

көрсетілктін объектілер сол слайдтар дыбыстық және 

видиофрагменттер.  Слайдтар: ол суреттер, фото суреттер, 

диаграмалар, мәтіндік фрагменттер болуы мүмкін. Бұл лекцияға 

толығымен және жартылай қосылған фрагменттер. Дыбыстық 

фрагменттер,  дикторлық фрагменттер, музыкалық жазбалар. 

Электронды кестелер бұл мультимедия құрылғыларының 

көмегімен мұғалімнің дайындық кезінде  әзірлеген фрагменттер. 

Видиороликтер бұл географиялық құбылыстармен процесстерді 

көрсететін шынайы оқиғаларды фактілерді көрсететін 

мультемедия. Интерактивті карталар арқылы географиялық 

оқытудағы интерактивті құралдардың жаңа түрі  интерактивті 

карталардың бірден – бір ерекшелігі карта мазмұнын тез 

өзгертуге болатындығы. Телекомуникациялық жүйе интернеттің 

география мұғалімі қолданатын мүмкіндіктері мен ресурстары 

көп: Олар:  

1. Білім беру ресурстары 

2. Электрондық почта 

3. Телеконференция. Сонымен жаңа ақпаратты 

технологияларды 

географиялық оқытуда кешенді әдістермен құрастыру. Бұл 

әдістемелік ғылыммен практикада жаңа бағыт және 

географиялық оқытуда жаңа ақпаратты технологиялардың 

маңызы зор. 

 

Дәріс №5. Географияны оқытуда теледидарды 
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қолдану.  (2 сағ.) 

 

Географияны оқытуда бейнефильмдер өздерінің 

материалдық құрылымдық және функциональдық ерекшелігі 

жағынан экранды – дыбыстық оқу құралдарының ішінен 

айырықша орын алады. Бұл кинематографтардың 

демонстрацияланған нысананы қозғалыста, даму үстінде 

көрсетуі, шынайы түріне өте жақындауы, бірақ түп нұсқадан 

біршама ерекшеленеді. 

Теледидарлық қойылымдарда экранды – дауысты 

құралдармен  оқыту  сияқты кинофильмдер мен жалпы көп 

болады. Әйткенмен оларды түр ерекшелігі және оқулық 

хабарлар беруде айырады және функционалды тағайындалады. 

Теледидардың биік шапшандығының арқасында география 

сабақтарында телехабарлардың қолданылуы, география 

сабақтарында  оқушылар табиғаттағы сирек құбылыстардың 

куәгерлері, тарихи оқиғалардың, жаңа географиялық 

нысаналардың тууы, бола алады (каналдың, ГЭС), қайсылары 

соларды жаттауға керек болатыны. Бұл жерде сапа 

қолданылады, теледидарға ерекше арналған, қайсібір жиі атайды 

«тездікпен» деп. Экранда болатындардың оқушыларға сол 

уақытта іске асырылған сияқты қабылданады. Нәтижесінде 

«қатысу әсері» күшті көрінеді,  көрерменге экранда болып 

жатқаннын қатысушысы болып жатқандай болады. Осыған 

алғыс айта передачадағы материалға  қызығушылық тары арта 

түседі. 

Телехабарларға әртүрлі қойылымдар, хроникалық – 

деректердің  кірмелерінің кинофильмі, сонымен қоса арнайы 

істелген киносъемкалар және бейнетаспалар, біздің еліміздегі 

әртүрлі аудандарда және шет елдердегі  географиялық 

құбылыстар мен объектілердің құбылысын  көрсетеді. Мұндай 

материалдар  сабақты жүргізуге  қолдандырады, қайсылары 

басқа жолдармен оқу процесіне қатысты бола алмайды.  

Телехабарламалардың  арқасында  оқитындар оқу 

информацияларын ала алады «бірінші қолдан» - ірі 

мамандардың баяндамаларын және басқа білім аудандарынан.  

Практикада географиядан сабақ беруде телехабарларды 

қолдану әртүрлі құрылымдардың тағайындалуына: бағытқа 
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кіріспе (тақырыпқа), жаңа материалдың түсіндіретін 

тапсырулар. 

Кіріспе тапсырулар дайындықтың боялғанымен 

ерекшеленеді, қызықты баяндалғанымен, бірақ та төмен 

деңгейде материалдардың құрамы сақтап қалуға арналған. 

Телехабарламалар жаңа материалды түсіндіретін, оқитындардың 

мақсатқа жетулеріне көмек көрсете отырып жаңа материалдарды 

ұғыну, сонымен қатар құрамында анықталатын басты бейне 

көрермендер қатары. Оқулық телехабарлар сабақтан тыс  

жүргізіледі. Сабақ тапсырмалары қатаң түрде оқыту 

бағдарламасына кіреді. Олар материалды терецдетеді, бірақ 

кеңейтпейді. Мұндай тапсырамаларда табиғат құбылыстары, 

мысалы, жақсы  және толығымен көрсетілген болар, сонымен  

қоса  себептері терең ашылған.  

Телехабар сабақ кезінде әшейін 25-30 минутқа созылады. 

Оның ұзақтығының артуы қалай тәжірибеде көрсеткендей 

оқушылар талу деп атайды. Сабақтан тыс тапсырмаларда 

бағдарламалардың қатал рамкалары ығысқан бола алады, 

материалда баяндама кемірек шоғырланған басқарылады, 

оқушылардық назарын аударатын материалдар қосылады, 

Назарларын аударатын, бірақ бағдарлама бойынша міндетті 

емес. Сабақтан тыс тапсырманың сапасы бола алатындай мысал 

келтіреміз Орталық телехабарға  географияның материкатер мен 

мұхиттар курсынан «Солтүстік Мұзды мұхиты». Мұнда 

Арктиканың қатаң табиғатын көрсетеді. Оқушылар Арктикадағы 

адамдардың  шаруашылық қызметі туралы білім алады.  

Практиканың көрсеткіші бойынша, география мұғалімі 

сабақтан тыс телехабарды қолданады. Олар оқушыларға мұндай 

передачаларды көрсетіп тапсырмалар береді, сонан соң сабақ 

барысында  берілген тапсырма бойынша алған информациялары 

бойынша оқушылардан жауап алады. 

Оқулық бейнежазбалар. Видеомагнитафонды Отан 

өнеркәсібінде тұрмысқа шығару, видеолентаны шығару оқулығы 

оқушылардың мектептік практикада  болашағын ашады. Бұған 

қолданылатын аппаратура  жинақтары ның – видеомагнитафон, 

телекамера, микрофон және видеобақылаулық  құрылғылар, 

пленкаға бенйнелі және дауыспен жазуға мүмкіндік беретін, 

камерамен және микрофонмен тапсырылған, сонымен қоса 
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телевизиялық тапсырмалар, эфирдан қабылданғандар.   Баспа 

теледидардың экранында тез ұдайы өңдірлген бола алады немесе 

сол аралықта сқталады уақыттық ұзақтылығымен және қайта – 

қайта ұдайы өңдіріледі. Керек емес жерлерін өшіруге болады, ал 

пленканы жаңа бағдарламаға қолдануға болады. Видеоленталар, 

кинопленкалардан қарағанда ешқандай толықтыруларды  керек 

етпейді. Материалды – структуралық және функционалды 

ерекшелігімен бейнежазбалар әртүрлі педагогикалық 

мәселелерді  және олардың қолданылуын анықтайды. Мұғалім  

кез-келген бейне жазбаны өзіне қолайлы кезде және 

телехабарды эфирға шығар алдында жазбаны демонстрациялап 

өтуі мүмкін, бенежазбаның көмегімен мұғалімдерге жаңа 

экранды оқу құралы жетілді.  

 

Дәріс №6. Географияны оқытуда ткақырыптық карталарды 

қолдану. (2 сағ.) 

 

Құрал – жабдықтарды қолданбас бұрын олардың 

дидактикалық қызметін білу керек, дегенмен бір оқулық жалғыз 

өзі барлық білімдік, тәрбиелік міндетті атқара алмайды. 

Сондықтан барлық оқу құралдарды оқу барысында кешенді 

пайдалану керек. Географияны оқытуда карта - басты білім көзі 

болғандықтан, негізгі оқу құралдың бірі болып табылады. Карта 

кез келген құрал жабдықтардың кешеніне кіреді. Себебі, ол 

картографиялық, кеңістік көз-қарастардың пайда болуына әсер 

етеді. Материктердің, дүние бөліктерінің, мұхиттардың, 

теңіздердің, шығанақтардың, бұғаздардың, мемлекеттердің, 

қалалардың географиялық орналасуын тек карта арқылы 

көрсетуге болады. Олардың пішіндері туралы түсінік пайда 

болуына көмектеседі. Оқу үрдісінде картаны тек біліп, түсініп 

қана қоймай, сонымен қатар оны оқып білу керек. 

Сондықтан барлық география сабақтарында картаны 

белсенді пайдаланады. Картамен жұмыс барысында 

оқушылардың еске сақтау, ойлау қабілеті және тіл байлығы 

арттады. Өзінің мазмұнына, қарай барлық географиялық 

карталар жалпы географиялық және тақырыптық болып 

бөлінеді. Алғаш қабырға картиналарының дидактикалық 

қызметін А.С.Барков анықтаған болатын. Оның айтуынша, егер 
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географиялық карталар тек түссіз бейнелген схема мен қаңқаны 

көрсетсе, ал картиналар географиялық картаға қосымша 

көрермендік образ қалыптастыруға, географиялық 

бейнеленулерді көрстеуге көмектеседі. Қабырға картиналары 

образдық көзқарас қалыптастыруға және түсінуге мүмкіндік 

береді. Картиналарда әртүрлі географиялық обьектілер, яғни 

таулар, жазықтар, өнеркәсіптік орындар, ауылшаруашылық 

бұйымдар бейнеленеді.  Ал оларды табиғи жағдайда көру 

қиынға соғады. Сондықтан картиналар, суреттер мұғалімге 

табылмас құрал. Географиялық картиналар ланлшафт туралы 

толық түсінік қалыптастырып және жалпы географиялық  

құбылыстар жайлы түсінік береді. Бақылауларға қарағанда  

қабырға картиналардан оқушыларға географиялық нақты 

обьектілер мен құбылыстар түсініп қабылдау қиынға соғады, 

сондықтан оларға қосымша схемалар, экспонаттар, гербарийлер, 

топырақ үлгілері, диапозитивтердің кадрлері қолданылады. 

Құрал – жабдықтармен географияны оқытудағы 

дидактиткалық қызметі, олар ғылыми географиядағы 

заңдылықтар мен теорияларды анықтап, зерттеуіне көмектеседі. 

Мәселен, теллури - географияны оқытудағы негізгі 

аспаптардың бірі, ол арқылы Жердің жылдық және тәуліктік 

қозғалысы анықталып, физикалық география және 

табиғаттану сабақтарында түсіндіріледі. Олар көбінесе 

практикалық сабақтарында көп қолданылады. Әсіресе 

метеорологиялық құрал - жабдықтар. Әрбір география 

кабинетінде әртүрлі термометрлер, снегомерлер, флюгерлер, 

психрометрлер, осадкомерлер, гигромерлер, барометр – анероид 

сияқты аспаптар болуға тиісті. Ал картографиялық жұмыстар 

үшін және жергілікті жер өлшеу жұмыстары үшін география 

кабинетінде компас, глобус, астролябии (бусоль), мнезула, 

визирлік линейка, курвиметр, пантограф сияқты аспаптар болуға 

тиісті. 

Мектепте оқытылатын география курстарында нысаналар 

табиғи түрде көрсетілсе оқушыларға неғұрлым түсінікті болады. 

Ондайларға тау жыныстарын, палеонтологиялық үлгілерді, 

топырақ монолиттерін, пайдалы қазбаларды (темір рудаларын, 

мұнайды, фосфоритті, апатитті), тоқыма шикізаттарын (мақта, 

жүн, жасанды мақта,мата), әртүрлі табиғи зоналардың өсімдік 
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типтері (тайга зонасының өсімдіктері – қайың, қарағай, шырша), 

негізгі мәдени өсімдіктер (жүгері, бидай, мақта т.б.)  

Модельдердің басты қызметі географиялық заттарды бақылап 

көруге мүмкіндік береді.  

Географияны оқытуда техникалық оқу құралдары 

мынандай үш топқа бөлінеді: 

 Дыбысты техникалық құралдар және 

проекциялық аппараттар 

 Бағдарламалық аппараттар 

 Әрекет етуші модельдер, панорамалар және де 

географиялық карталарды автоматты түрде көрсететін 

құрылғылар 

Сонымен қатар техникалық оқу құралдарына көбінесе 

дыбыстық техникалық және проекциялық құралдардың 

көмектерімен көрсетілетін жеңілдіктер жатады. Олар мысалы 

ретінде диапозитивтер, транспаранттар, кодоскоптарға арналған 

үлкен масштабты диапозитивтер, диафильмдер, 

кинофрагменттер, кинофильмдер, телебағдарламалар  және т.б. 

Дегенмен кейін кездері аталған пособияларды аудиовизуальды 

немесе экранды-дыбыстық  оқу құралдары деп атай бастаған. 

Экрандық –дыбыстық құралдарға өзіне салынған оқу 

ақпаратын алу үшін арнайы аппаратураны қажет ететін оқу 

құралдарын жатқызады. Олар өз кезегінде  экрандық және 

дыбыстық оқу құралдары болып бөлінеді. Экрандық оқу 

құралдарына – дыбыссыз кинофильмдер, диапозитивтер 

сериялары, диафильмдер, графопроекторларға арналған 

транспаранттар және т.б. 

Диапозитивтер – бұл қозғалыссыз бейнелер, оларға 

статикалық бейнелерді, суреттерді, схемаларды жатқызуға 

болады. Ерекшелігі – мөлдір пленкада орындалатын жекеленген 

кадрлар. Оқу бағдарламасының тақырыбына байланысты 

сериялармен шығарылады. Төменгі жағында жазулар шығып 

тұрады. Диафильмдер - өзара тығыз байланысқан қозғалмайтын 

кадрлар сериялары. Ол бір пленкада басылған ерекше экрандық 

құрал.  Сабақ тақырып мазмұнына сай етіліп жасалады. Мәселен, 

материктер, мұхиттар. 

Телевизиялық хабарлар – ЭДҚ ретінде кинофрагменттерге 

ұқсас, айырмашылығы – ол оқу хабарын беру түрінің 
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ерекшелігінде. Курсқа кіріспе тақырыбына, жаңа материалды 

түсіндіру телехабарлары. Жалпы телехабарлардың 

ерекшеліктері - әсем көркемділігімен, мазмұны 

қызықтылығымен анықталады. 

Оқулық бейне жазба – мұнда аппаратура комплекті 

қолданылады. Оларға: 

- видеокамера, бейнетаспа, бейне бақылау 

- құрылымы, касета, микрофон т.б. 

Ерекшелігі – тузету, өшіру, қайта жазу, редакциялауға 

болады.  Экрандық – дыбыстық құралдардың ерекшеліктері - 

жаңа білім қалыптастыруға, білімді қорытуға, оқудың дәлелді 

себебін қалыптастыруға көмектеседі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Дәріс №7. Баспа және графикалық көрнекті құралдарды 

географияны оқытуда қолданылуы. (2 сағ.) 

 

Баспа құралдары деп полиграфиялық шығармаларды 

айтамыз. Басылымдағы бейнелеулер және жерді көру пәні және 

құбылыс, жүйелеу  туралы мәлімет ғылыми және практикалык 

тұргыда, аныктамалык  корсеткіш жане тапсырма, 

мазмұндаманын қалпын қолайлы оқыту үшін, білімді бақылау  

немесе  меңгеру. 

Географиялық оқытуда кеңінен осындай баспа құралдарын 

қолданады. Олар  суреттер, таблицалар, суретті көрсетуші 

материалдар  пайдаланылады.  

Баспа құрылымдарының қызметте және материалдық – 

структурадағы ерекшелігі. Баспа кұралдарын хаттау жане  

ерекше мазмұнды аяқталуы  мынада: мұндағы ақпараттық білім 

беру жалпылама түрінде беріледі. Бұл белгілі бір нақты бейненің  

белгісін және ерекше нысана жөнінде ақпарат алуды рұқсат 

етеді. Бәріне бірдей суреттер және  таблицалар қызмет етеді. 

Өзіндік қасиеттің жеке түсініктері осылай қалыптасады. Сондай 

– ақ  барлық  қатар  бастауыш  суретті  физиалық  -  географияда 

дайын қалыптастыруы жалпы түсініктің жазықтықта жазықтар, 

таулар және олардың басқада түрлері. Мүмкіндік болса осы биік 

дедактикалық бағытпен суреттерге қол жеткізіуге рұқсат етеді. 

Түсінік  бірлігін  қалыптастыру үшін және олармен бірге біраз 

суреттер санын пайдалануға болады. Мысалы: «Африка, 
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Австралия, Мұхиттану, Антарктида», «Евразия», «Солтүстік 

Америка және Оңтүстік Америка» суреттер топтамасы т.б. Бұл 

суреттерде нақты объектілер бейнеленбеген, осы анализде  

жүйелеудің белгісі ғана емес, типтік үшін осы объектінің  тууы, 

мәселен, жанындағы суретте Анд тауы көрсетілген. Бұл тау 

жас  таудың белгісі – шошақ төбе, биік таудың белгіс - 

мұдықтар т.б. 

Географиялық нысаналардың аралығындағы сабақтастық 

пен  анықтауыштық байланысы және кестенің барлық қатары 

жоғарғы  дәрежедегі мағынаны құрайды. Мәселен, кестелерде  

«Қазақстанның топырағының түрлерінің негіздері» топырақтың 

профилі картада әдемі  көрсетілген, қайда болсада топырақ 

бейнеленген осы ландшафттар  қалыптасады. Бұл сабақтастықты 

осылай компонетте орналастыруға  мүмкіндік береді. Топырақ 

сияқты, өсімдіктану және адамның шаруашылық  қайраткері.  

Кестелердің ерекше маңыздылығын  қатыстырып, 

интерпретациялық  сандық материалдың көмегімен  қабілетін 

іске асыру (кестелік, графиктер, структуралық схемалар). Олар 

физикалық – географиялық, экономикалық  процесстердің және 

құбылыстың мазмұнын, мәнін пішуге көмектеседі.  Олардың 

табиғи және өндірістік структурасының байланысын және де  

қарым – қатынасын  көрсетеді. Осы кестелерді қолдануда 

географиялық  оқытуда біраз дәрежесінің қабілетін қисынды 

ойлау және қабілетінің   дамуын қалыптастыру. 

Баспа құралдарының барлық түрінде суретті қосу 

материалдарын, қалыптастыру белгісін икемді шығуын 

практикалық жұмыста орындайды. Осылардың көмегімен оқуда 

осындай оқудың деңгейінің қимылымен танысамыз. Құрастыру 

анализін салыстыруда нысаналы мүмкіндіктің болуы үшін 

серидағы қолданылған кестелерде «Құрлықтағы жануарлар 

әлемі», «Құрлықтағы өсімдіктер әлемі» келбетті флора және 

фауна әртүлі табиғат зонларында көрсетілген, сондай – ақ 

комплексті суретті таратушы материалдар, қайда қосылса да 

сұрақтар мен тапсырмалармен оқушылар танысу үшін 

мінездемелік мінездемелік тәсіл құрастыруды жасайды. 

Материалды структураға байланысты біраз құралының 

дәрежесі мазмұнында пайдалануда ерекшеленеді. 
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Эргономикалық және эстетикалық талаптар көпшілік алдында 

баспа құралдарының қатары қабілетін дайындауда жауап береді.  

Баспа құралдарының жіктелуі.  

Баспа құралдарының  классификациялану географиялық 

объектілердің бейнеленуіне байланысты. Сондай-ақ  ақпараттық 

білім беруге байланысты.  Сондай-ақ, қабырға суреттері орташа 

білім беруде қолданады. Осы уақытта кестелер географиялық 

күнге байланысты қолданады. Баспа құралдарының үлкен бір 

бөлімінің басталуында оқу құралы, баспада ақпараттық 

тапсырмалар қолданады. Географиялық оқытуда баспа 

құралдарының барлық түрі практикалық жұмыста қолданады. 

Суреттер және кестелерді түріне, тобына байланысты бөлуге 

болады. Кестелер былай бөлінеді: 

 картографиялық мазмұн, географиялық нысаналар; 

 графикалық – схемалар, бейнеленген нысаналар, 

графикалық масштабты моделдер; 

 графикалық – статистикалық, нысаналар түрі диаграмма 

масштабтары, сызбалар, қысқартылған текстер және сандық 

көрсетулер; 

Бейнеленген – схемалық кестелер географиялық суреттер 

және схемалық суреттер бір – бірімен байланысты процесінде 

кіріспе де қолданылады 

Графикалық – схемалық кестелер бейнеленген масштабты 

нысаналар, процесстер, табиғи және өндірістіс байланыстың 

схемалық суреттердің орындалуында. Ереше суреттерді 

бағалауда географиялық зерттеулер, географиялық нысаналар 

пайдаланылады.   

Қабырға суреттері - өндірістік суреттердің ғылыми 

мазмұндамасы. Өнірістік суреттеуде тек қана нақты анықталған  

нысаналар жатады.  Суреттегі ғылыми мазмұндама нақты бір 

нысананың бастауышын талап  етеді. Бұл географиялық 

маманның талап етуі. Осы суреттерде осындай  бейнеленген 

нысаналар мен қоса синтетикалық қабырға суреттері табиғи  

шарушылық нысаналар түсіреді. Бұл суреттермен 

байланыстыруда ерекше суреттер дәл келеді, жеке физикалық – 

географиялық нысана  және  таулар, теңіздер, жер сілкінулер, 

табиғи зоналардың ландшафттары т.б., содай – ақ 

этнографиялық нысаналар. 
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Ерекше суреттерді бағалауда бейнеленген суреттер 

географиялық  бейнелеулер, білімді географтардың 

географиялық нысаналарды   зерттеулері. Мазмұнына 

байланысты суреттер қабырға суреттері сюжеттік және 

көріністер, әлеуметтік – экономикалық болып бөлінеді. 

Территорияның  нысанасына анықтама беру үшін, бейнеленген 

суреттер, сонын көзімен көрген суретті жазбаша түрінде 

бейнелеу жасайды. Осымен  мұғалім мектеп оқушыларына 

суретті бейнелеуге жоспар жасайды: 

1. Суретке  қарап  отырып  басты нысананы бөліп 

оған бейнелеу жасау; 

2. Ішкі түрі мен сыртқы түріне анықтама беру; 

3. Баяндауыш нысана мінездеме беру және басты 

байланысын көрсету; 

4. Картадан нысана бейнеленген жерін көрсету. 

Суреттегі ерекше  бейнелеуге  анықтама  жасау. 

Картададағы орынды осылай бейнелеуде оның нақты 

белгілерін белгілеу, бір – бірімен нысаналардың байланысын 

құрастыру және  географиялық нысананың басты суреттеудегі 

белгісімен қоса  картаны оқуды  көмектеседі. Кіріспеде баспа 

құралдарының тәсілдермен кеңінен  салыстырылуы оқу 

процесінде пайдаланылады. Суреттердің мағлұматының 

анализін салыстыру, оның тәсілдерімен танысып оған баға беру, 

басында сызумен бөлу сонан соң бірақ оны  бағалау. Мәселен, 

кестелерді қолдануда «Тундра зонасының топырағы» осыларды 

анализдеуде суреттер профилі тундралық топырақ және барлық 

сызбаларды бөлуге болады. 

   

Дәріс №8. Оқу барысында құралдарды суреттерді, 

фотосуреттерді дайындау және кешенді пайдалану. (2 сағ.) 

 
Суреттер, фотосуреттер және кешенді монтаждар көрнеі 

құралдардың бейнеленген тобын құрайды. Мұндай құралдар 

шартты графиктерден жасалу әдісімен ғана емес, оқу барысында 

қолдануда ерекшеленеді. 

Географияны оқытуда қолданылатын жабдықтар 

табиғаттың құбылыстарын сараптау және жаңғырту үшін құрмет 

етеді. Олардың ішінен мыналарды ерекшелейді:  
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1. алқаптарға өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін 

жабдықтар және құралдар; 

2. табиғат құбылысының  санды және сапалы 

көрсеткіштерін анықтау үшін арналған жабдықтар және 

құралдар; 

3. карта өлшеуіш жұмыстарға арналған жабдықтар; 

4. жердің жылдық және тәуліктің қозғалысын 

жаңғыртуға арналған құралдар. 

Құралдың функционалды және материалды  - құрылым-дық 

ерекшеліктері. Географияны оқытуда оқу жабдықтары маңызды 

дидактикалық (әдістемелік) функцияны орындайды. Осылай 

географияны оқытудағы  амалдардың жүйесінде  жабдықтар 

оқушының ептілегін  және дағдысының қалыптасуына жағдай 

жасайды. Оларды табиғи объекетілерді бақылауды  

ұйымдастыруда, алқапқа жасалынатын тәжірибелік жұмысты 

орындау  кезінде кеңістіктік туралы түсінікті қалыптастыру 

процесінде, сонымен қатар картометриялық құрылымдармен 

жұмыс істеу кезеңіндегі кеңістік  - аумақты қалыптастыруда 

қолданылады.  Оқу жабдықтары табиғи заңдылықтарды  

шығаруда, ғылыми географияның теоретикалық жағдайын ашуға 

көмектеседі. Мәселен, теллуридің жүрісін көрсетіп және 

түсіндіру  ғана емес, сонымен бірге осы құбылыстың  

заңдылығын шығарады және оларды жерде болып жатқан 

процесске ықпал етуге болады. 

Жабдықтар тәжірибелік ептілік және дағдылық 

қалыптасуының амалы болып табылады. 

Алқаптарға арналған өлшеуіш жұмыстары үшін 

дальнометр, нивелирді, тік бұрышты өлшеуішті, өлшегіш жіпті, 

визгерлі сызғышты, компасты  қосатын топографиялық 

жабдықтардың  және құралдардың жиынтығын қолданады. 

Жабдықтардың жиынтығы глазомерлі (көз өлшем) түсіріс 

бойынша тәжірибелік жұмысты жасауға мүмкіндік береді, 

физикалық географиясынеың  алғашқы курстардың 

бағдарламасы қарастырылған, топтық жұмыстарда қолданыоуы 

мүмкін. 

Табиғат құбылысының сандық және сапалық 

көрсеткіштерін анықтау үшін жабдықтардың қатарына ауа 
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райын бақылау үшін қолданылатын метеорологиялық 

жабдықтар да жатады. 

Оқыту бағдарламасына сәйкес бұндай бақылаулар 

физикалық географияның  алғашқы курсы бойынша өткізіледі. 

«Атмосфера» тақырыбын оқығанда оларды барлық оқушылар, 

қалған уақытта кезекшілер орындайды. Бақылаудың барометр – 

анероид, үлкен және кіші метеорологиялық термометр, сыртқы 

термометрлер қолданады. Термометрлерді география 

кабинетінің терезесінің сыртындағы метобуткада немесе 

география алаңында орналасады.  Екі сыртқы термометрлерді 

психрометрлер ретінде қолданады. Олардың шариктерінің бірін 

суы бар стаканға  түсіретін батистің кесегімен  орайды. «Су» 

және «құрғақ» термобатистің көрсеткіштерінің тайырмашылығы 

арнайы психрометриялық кестелер көмегімен ауаның ылғал 

дылығын анықтайды. Бұл бақылауда стаканағы су қатпайтын 

кезде, жылдың жылы уақытында өткізеді. «Құрғақ» 

термометрдің көрсеткіштері ауаның температурасының 

бақылауын уақытында береді. Максималды және минималды 

термометрмен тәуліктегі жоғары және төменгі температураны 

анықтайды. Атмосфера-ның қысымның өзгеруі кабинетте 

ілінген барометр-анеройдтыің көрсеткіші бойынша өлмейді. 

Жауатын жауын-шашынды өлшеу үшін Третьяков жауын-

шашын өлшегіші , ал желдің бағытын және жылдамдығын 

өлшегенде  Флюгер өлшегішін қолданады. Екі жабдықта 

метеоауданда  және мектептің географиялық ауданға орнату 

үшін арналған. Флюгерді география кабинетінің терезесінен оны 

бақылау жайлы болу үшін көрші ғимараттың төбесіне орнатуға 

болады.  

Жоғарыда глобус Жердің моделі және картографиялық 

оқулық ретінде қаралған. Арақашықтықты өлшеу және 

координаталарды анықтау үшін арналған жабдықтармен 

қамтылғандықтан, ол оқушының тәжірибелік және өзіндік 

жұмыстарында қолданылатын жабдық болады. 

Көрсетілген аспап доға түрінде жасалған жұқа пластамасса 

сызғыш ретінде көрінеді. Ал сызғыштың екі шкаласы болады: 

арақашықитық шкаласы  100км бөлігімен нөлден бастап 20 000 

км, және 900 – 0 – 900 градусты 10 бөлу бағасымен градусты 
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шкала. Екі шкаланы да шектейтін ұзын сызық жеріндегі 

меридианның  көрсеткіші болып қызмет етеді. 

Жабдықты оқыту процесіне кіргізерде оқушылапр оның 

құрылғыларымен, оның әрекетінің процесін көрсетумен, оның 

нәтижесін бақылауын және фиксация  ережесімен жинастыру 

керек. Оқушыларды жабдық және құралдармен өтетін  

жұмыстарға дайындауда олармен баптау жаттығуларын өткізу 

өте маңызды. Оқушылар көрсеткішті ала алуы , өлшеу 

жұмыстарын  жасай білу керек. Оқыту процесінде 

жабдықтардың қатарын қолдану бақылаудық арнайы 

ұжымдастыруын  көрсетілудің ерекше әдісті қолдануды қажет 

етеді. 

Мәселен, лабораторлы глобуспен тәжірибелік жұмыстың 

орындауын ұжымдастыра отырып мұғалім бәрінен бұрын 

оқушыларды жабдықтың құрылғыларымен , оны қолданудың 

ережесімен  таныстыру керек; 

- берілген нүктенің географиялық координатасын 

анықтауда өлшегіш сызғышты  меридиандық алыс орнату 

керек; 

- глобусты айналдырумен берілген нүктенің 

сызғыштағы меридианың көрсеткішімен бірлестіру керек 

және оның көмегімен нүктенің ұзақтығын анықтау керек. 

Оқушылардың ерекше назарын сызғыштың градустық 

шкаласы бойыгша ендігін белгілеу керектігіне назар 

аударған жөн. 

Оқушыларға берілген координат бойынша алдын ала 

меридиан ұзындығымен қойылған өлшегіш сызғыш бойынша 

нүктені табу үшін берілген ұзындықты, содан кейін глобусты 

айналдырып ендікті орнатады. Әрі қарай глобустағы екі 

нүктенің ақашықтығын анықтағанда шкала сызықтарының 

шектеуінде бір сызықта берілген нүкте орналасқан өлшегіш 

сызғышты орнату керек. Оқушылар іздеп отырған 

арақашықтықты  шкаласында белгі айырмашылығы ретінде 

анықталатындығын үйрену керек. Оқушыларды жабдықтың 

құрылғымен талыстырғаннан кейін және түсіндергеннен кейін 

олармен жұмыс істеудің дағдысы қалыптасуы үшін дайындық 

жаттығуларын өткізу керек. Бұл үшін оқушыларға мынандай 

жоспарға ұқсас тапсырма беріледі. 
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- жердің ізделінетін арақашықтығын анықтау үшін 

сызғышты қалай орнату керек; 

- өлшегіш сызғышты қалай қалғанда координаттарды 

анықтағы болады; 

- ізделінетін арақашықтықты анықтау үшін сызғышты қалай 

орнату керек. 

Осыдан кейін оқушыларды  өздік жұмысының мынадай 

тапсырма орындауға үйрету.  

Совет Одағының батырлары Гризлдубаева, Осипенко, 

Раскавалар Москвадан  шығыс бағытта ұшты, олар 510 солтүстік 

ұзындықта  және 1360 шығыс ендікпен қонған. Қонған жерді 

тауып және Москвадан арақашықтығын  табыңыз. Москва,  

Ленинград, Владивасток қалаларының ұзақтығын және ендігін 

анықтаңыз. 

Қандай құрғақ бөлігі  Солтүстік полюске жақын 

орналасқан? Оның ұзақтығын және ендігін анықтау және оның 

солтүстік полюстен қашықтығын есептеңіз және т.б.  

Теллурий физикалық география бастапқы курстарының 

«климат» бөлімін оқу кезінде жылдың кездеріне  ауыстыруын 

және Жердің жылдық қозғалысын түсіндіргенде  көрсетеді.  

Глобустың орналасуы орбитада оның солтүстік полюсіне 

күн имитарынан алғанда  бұрылысында көрсетеді бастауғы 

алады. Бұл жағдайда жердің солтүстік жарты шар ы оңтүстікке 

қарағанда  күнмен аз жарықталады және жылиды. Кабинетті 

кішкене қаранғыласа глобуста күн және түннің шегі көріне 

басайды.     

 

 

2.3. Семинарлық сабақтар жоспары  

  

Тақырыбы №1. Географияны оқытуда техникалық оқу 

құралдарының құрамы мен құрылымы білімдік, тәрбиелік 

маңызы (2сағ.) 

 

Сұрақтар: 

1. Географияны оқытуда география кабинетінің маңызы 



 40 

2. География кабинетінің көлемі, оның жабдықталуына 

арналған оқу құралдары, көрнекі құралдар, техникалық 

құралдар және т.б. жабдықтар құрамын ата? 

3. Мектептегі өлкетану мұражайы, арнайы жабдықталуы және 

орналасуы 

4. География кабинеті қандай шарттарға сай болуы керек? 

5. География кабинетіне қойылатын санитарлы – гигиеналық 

талаптар 

6. География алаңының жабдықталуы 

 

Тапсырмалар: 

1. Әдебиеттерге, көрнекі құралдарға және т.б. материалдарға 

сүйеніп, мектептегі география кабинетінің сызба – нұсқасын 

(өз нұсқаңызды) формат бетіне түсіру 

2. Оқулықтарға, ғылыми әдебиеттерге т.б. құралдарды 

пайдаланып, өлкетану мұражайының жабдықталуын 

жазбаша суретте 

3. Картотека не үшін қажет? Таңдау бойынша бірнеше 

картотека құрастыр. 

4. География кабинетінің қабырғалық экспозициясына ауызша 

жауап дайында. 

 

 Әдістемелік нұсқаулар: География кабинетінің сызба – 

нұсқасын түсіру үшін А4 форматтағы қағазға арнайы 

масштабпен және белгілі шартты белгілермен геогография 

кабинетін салу керек. Өлкетану мұражайының мақсатын, ондағы 

негізгі экспонаттардың географиялық білім мен тәрбие берудегі 

мақсатын ашып жазу. География кабинетінде болу керек 

қабырғалық экспозициялардың түрлері және оларды пайдалану 

мақсаты туралы конспект жазу. 

 

Әдебиет: 

1,3,6,7,11,12,17,18,22,2529,38. 

 

Тақырыбы №2. География кабинеті, география  

алаңының оқу құралдары. (2 сағ.) 

 

Сұрақтар: 
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1. География кабинетінің жабдықталуына қойылатын негізгі 

талаптарды атаңдар. 

2. Оқытушы мен оқушылардың жұмыс орыны қалай 

жабдықталуы керек? 

3. Оқу құралдарын сақтайтын құрылғылардың негізгі 

ерекшеліктерін атаңдар? 

4. География кабинетінің интерьеріндегі экспозициялық 

материалдар. 

5. География кабинетінің техникалық оқу құралдары. 

6. Географияны оқыту құралдарының картотекасы не үшін 

қажет. 

7. География кабинетіне қойылатын санитарлы – гигеналық 

талаптар. 

8. Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруға география 

кабинетінің рөлі.  

 

Тапсырма: 

1. Кабинеттің, лабароториялық бөлмесіз, үлгі жоспарын құру.  

2. Карта сақтайтын орынымен бірге секциялық шкафтың 

жалпы түрін салу, картаны сақтаудың мүмкін тәсілдерін 

көрсету. 

3. Кабинеттің бір жақ қабырға экспозициясының жоспарын 

құру. 

4. География кабинетінде ТОҚ құрудың, сақтаудың және 

пайдаланудың мүмкін жолдарын ұсыну. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: География кабинетінің жабдықталу 

реті қандай болу керек екенін арнайы әдебиеттерді 

пайдаланып және жергілікті жердегі мектептерде география 

кабинетін жабдықтаудың қандай шарттары 

пайдаланғанымен танысып білу және сол мәліметтерге 

қысқаша конспект жазу. 

 

Әдебиет: 

7, 12,15,18,21,23,26,28,33,40. 

 

Тақырыбы №3. Экрандық – дыбыстық құралдар және 

олардың оқу үрдісінде қолданылуы. (2 сағ.) 
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Сұрақтар:  

1. Экрандық – дыбыстық оқу құралдары жататын жабдықтар. 

2. Қазіргі кезде осы құрал – жабдықтарды қолдану ауқымы? 

3. Оқу үрдісінде қолдану тиімділігі. 

4. Кинофильмдердің ерекшеліктері 

5. Экрандық – дыбыстық оқу құралдарының түрлері 

 

Тапсырма: 

1. Құрылғыны, диапроекторларды, графопроекторларды, 

бейнемогнито-фондарды пайдалану тәсілдерін оқу. Бұл үшін 

берілген ТОҚ ұсынылған нұсқауларды оқып, олармен жұмыс 

жасау ережелерін меңгеру, жұмысқа дайындау (зарядтау) 

кезектілігін, диапозитивтерді, диафильмдерді, 

бейнефильмдерді көрсетуді үйрену. 

2. Бұл іс – тәжірибелік сабақ ҚарМУ-дың ТОҚ бөлімі 

кабинетіне барып, танысуды қарастырады. 

 

Әдістемелік нұсқаулар:Қар МУ-дің ТОҚ бөлімі кабинетіне 

барып, құрылғыларды пайдалану және іске қосып, сабақ 

үрдісінде пайдаланудың тиімді жолдарымен танысу. 

 

Әдебиет: 

1,4,7,8,11,15,17,18,20,27,30,37. 

 

Тақырыбы №4. Географияны оқытуда компьютерлік 

технологияны қолдану ерекшелігі және әдістері. (2 сағ.) 

 

Сұрақтар: 

1. Қазіргі кезде оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар компьютер 

технологияларын қолдану тиімділігі. 

2. Компьютерлік технологияның мүмкіншіліктері. 

3. Power Point бағдарламасының қызметі 

4. CD түрлері 

5. Географ мамандарға компьютерлік карта жасау тиімділігі 

 

Тапсырма: 
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1. Дүние жүзінің саяси және экономикалық картасын пайдалана 

отырып, мұнай өндіретін алдыңғы қатарлы елдерді проценттік 

көрсеткіштеріне байланысты белгілеу. 

2. Берілген кесте бойынша диаграмма (дөңгелек және бағандық) 

құрастыру 

1 – кесте 

Мұнай өндіретін алдыңғы қатарлы елдер (2006 ж.)  

 

№ Елдер Бір тәулікте, баррель 

есебімен 

1 Сауд Арабиясы 8064 

2 Ресей 6350 

3 АҚШ 5823 

4 Иран 3500 

5 Норвегия 3216 

6 Қытай 3200 

7 Мексика 3100 

8 Венесуэлла 3035 

9 Біріккен Араб Эмираттары 2900 

10 Ирак 2680 

11 Ұлыбритания 2537 

12 Канада 1998 

13 Нигерия 1900 

14 Ливия 1470 

15 Кувейт 1170 

16 Бразилия 1139 

17 Оман 891 

18 Египет 810 

19 Алжир 800 

20 Аргентина 749 

21 Ангола 743 

22 Австрия 720 

23 Колумбия 688 

24 Катар 680 

25 Малазия 670 

26 Индия 639 

27 Қазақстан 627 
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Әдістемелік нұсқаулар: Дүние жүзінің саяси және 

экономикалық картасын және статистикалық көрсеткіштерді 

пайдалана отырып мұнай өндіруші елдерді  проценттік 

көрсеткіштеріне байланысты белгілеу үшін 10-50%  көк түспен 

50-100% жасыл түспен белгілеу. 

 

Әдебиет: 

2,3,4,9,10,12,15,16,17,25,29,33,38. 

 

Тақырыбы №5. Географияны оқытуда теледидарды  

қолдану. (2 сағ.) 

 

Сұрақтар: 

1. Географияны оқытуда оқу бейнефильмдерінің маңызы.  

2. Оқу бейнефильмдерінің дидактикалық функциясы. 

3. Бейнефильмдерді қолданудағы әдістемеллік сипаттама 

4. Географияға арналған телехабарлар (аттары, қысқаша 

мазмұны, көсететін каналы) 

5. Телевизиялық хабарлар – экрандық – дыбыстық оқу 

құралдары ретінде 

 

Тапсырма: 
«Антарктида табиғаты» бейнефильмін көру, оны талдау. 

Берілген бейефильмді талдау кезінде материктер мен 

мұхиттардың географиясы курсын «Антарктида» тақырыбы 

бойынша жаңа мәліметтерге көңіл аудару қажет. Фильмдегі оқу 

материалдарының мазмұны Антарктиданың табиғатын ғылыми 

тану жолында құрылған. Көру қатарының суреттері табиғат 

құбылыстарын бақылау мүмкіндігіне арналып, деректі түсірім 

ретінде негізделген, ал қалыптасуы мен шығуын түсіндіру үшін 

мультипликациялық схемалар мен картосхемалар кең 

қолданылады. 

Фильмнің кіріспе бөлімінде Антарктиканың және 

Антарктиданың географиялық орналасуымен танысқаннан 

кейін, кезінде Антарктиданы зерттеушілерде туындаған 

мәселелер, студенттерге «Жұмбақ жер» фрагментінен сұрақ 

қойылады. 
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1. Жоғалып бара жатқан жағалаулар жұмбағы жерлерін 

контурлық картаға белгілеу.. 

2. Антарктида материк пе, оның жер бедерін контурлық картаға 

түсір. 

3. Географиялық телехабарлардың блок – схемасын жасау. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: Жоғалып бара жатқан 

жағалауларды контурлық картаға сарғыш түспен белгілеп, 

шартты белгілермен картаның мазмұнына жазу. Антарктида 

жер бедеріндегі станцияларды ашылған жылдары бойынша 

контурлық картаға түсіру.     

 

Әдебиет: 

4,5,7,9,10,11,15,19,22,29,31,39. 

 

Тақырыбы № 6. Географияны оқытуда тақырыптық 

карталарды қолдану. (2 сағ.) 

 

Сұрақтар: 
1. Карталардың классификациясы. 

2. Карталардың масштабына қарай бөлінуі. 

3. Тақырыптық карталарды пайдаланудың тиімділігі. 

 

Тапсырма:  

Әрбір студент қалауы бойынша 1 тақырыптық картаны алып, 

сол картаның мазмұны туралы қысқаша дайындалу және 

тақырыптық карталардың оқытудағы тиімділігі мен 

ерекшелігіне блок – схема жасау.  

 

Әдістемелік нұсқаулар: Блок – схеманы жасау үшін 

тақырыптық карталардың түрлерін жазып, соның ішінен біреуін 

таңдап алып: 

- картаның масштабын; 

- картаның мазмұнын 

- картаның атауын 

- шартты белгілерін 

- негізгі объектілерін   

  анықтап, түсіру. 
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Әдебиет: 

7, 12,14,15,17,19,21,22,26,28,34. 

 

Тақырыбы №7 Баспа және графикалық көрнекті 

құралдарды географияны оқытуда қолданылуы. (2 сағ.) 

 

Сұрақтар: 
1. Кестелер құрамындағы ақпараттық сипаттама және бейнелеу 

әдісіне байланысты қалай бөлінеді? 

2. Кестелермен жұмыс істеудің ерекшеліктерін айтып беріңіз?  

 

Тапсырма: 

1. Статистикалық жинақты пайдалана отырып, «Қарағанды 

облысының 2007 жылғы негізгі экономикалық 

көрсеткіштерінің қортындысы» тақырыбына 

демонстрациялық кесте жасау. 

2. «Қарағанды халқының өсуі» деген график құру. 

3. «Қазақстан халқының 2007 жылғы жастық пирамидасы» 

атты осьте күрделі диаграмма құру. 

4. «Жанартаудың қиығы», «Муссондық желдердің бағытын 

өзгертуі» деген тақырыптарда сурет – схемалардың 

нұсқаларын ұсыну. 

 

Әдістемелік нұсқаулар: 

Қарағанды халқының өсуін жылдарға және проценттік 

көрсеткіштеріне байланысты график түсіру, график түсіру үшін 

көлденең сызыққа жылдарды, тік сызыққа проценттік 

көрсеткіштерді белгілеп түсіру.  

Жастық пирамиданы түсіру үшін, берілген мәліметтерге сүйене 

отырып, оны пропорция арқылы процентке айналдырып 

дөңгелек диаграмма ретінде түсіру. 

 

Әдебиет: 

1,2,5,6,8,9,11,16,23,38. 

 

Тақырыбы № 8. Оқу барысында құралдарды суреттерді, 

фотосуреттерді дайындау және кешенді пайдалану. (2 сағ.) 
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Сұрақтар: 

1. Суреттердің көмегімен қандай оқу – педагогикалық 

міндеттерді шешуге болады? 

2. Суреттердің қандай қасиеттерді оларды өздігімен бейне 

мазмұнына талдау жасауына назар аударуларына 

көмектеседі? 

3. Суреттер мен фотосуреттердің жаңа сабақ түсіндіру-дегі 

тиімділігі. 

4. Географиялық білім алудың сапасын арттырудағы оқу 

құралдарының ролі.  

 

Тапсырма: 

1. Вулкан суретінің жоспары мен жазбаша сипаттамасын құру, 

талдау жасау. 

2. Мектептің «Қазақстанның физикалық географиясы» 

оқулығындағы фотосуреттерге талдау жасау. 

3. «Көмір және оның пайдалануы», «Зығыр және оның 

пайдалануы» үлгілеріндегі монтаждық схемаларының 

нұсқаларын ұсыну.  

 

Әдістемелік нұсқаулар: 

Вулкан суретінің жоспарын блок – схема түрінде түсіру, 

Қазақстанның физикалық географиясы оқулығындағы 

фотосуреттердің  маңыздылыған, білім берудегі ерекшелігін 

конспект түрінде жазып, ауызша айту.  

 

Әдебиет: 

2,5,6,8,11,16,23,24,26,40. 

 

 

2.3. Зертханалық жұмыстар оқу жоспары бойынша жоқ.  

 

2.4.  Студенттердің оқытушылармен өзіндік  

жұмыстар аясындағы сабақтар жоспары (СОӨЖ). 

 

СОӨЖ № 1 тақырыбы: Географияны оқытуда оқу 

құралдарының құрамы мен құрылымы. (4 сағ.) 
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Тапсырмалар: 

1. Географиялық алаңға қажетті құралдарды атау және оларды іс 

– тәжірибелік сабақта пайдалану құрылымына қарай 

топтастырылуына блок – схема жасау. Орта білім беретін 

мектептердегі география кабинеттерімен танысу, ондағы 

мұражайлардағы негізгі экспонаттар тізімін жазу және оқу- 

тәрбие процесіндегі ролі туралы конспект жазу.    

 

СОӨЖ жүргізу тәсілі: 

 

- аудиториялық дәрістер; 

- студенттердің оқу әдебиетімен жұмысы; 

- оқытушымен сұхбаттасу; 

- оқу әдебиетін конспектілеу; 

- болк – схема құру; 

- карталармен жұмыс; 

- оқытушымен консультация, кеңесу; 

- хронологиялық кесте; 

- картографиялық кесте; 

- рефераттарды қорғау. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тақырып 

игеруге тарих, жалпы жертану пәндері бойынша базалық білімге 

жүгінген отырып, таңдау бойынша алынған мектептің география 

кабинетінің планын масштаб бойынша түсіру және мұражайдағы 

экспонаттарға жүйелі тізім жазу, мысалы:           -  Өлкеге 

байланысты деректер мен экспонаттар; 

-  географиялық құралдар мен ежлгі карталар туралы 

деректер,т.с.с. 

 

Әдебиет:   

3,5,6,8,9,10,15,18,21,23,33,35. 

 

СОӨЖ № 2 тақырыбы:  География кабинеті, география  

алаңының оқу құралдары. (4 сағ.) 
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Тапсырмалар: 
1. Географиялық объектілердің модельдерін жасау. 

2. Геометриялық белгілер көмегімен жасалынатын  

диаграммалар. 

3. Табиғи объектілерден жасалынатын құралдар. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тапсырманы 

орындау үшін лекция материалдарын пайдалана отырып, 

Географиялық объект, мысалы: таудың, үстірттің макетін жасау. 

Квадрат, дөңгелек, үшбұрышты, трапеция пішінді 

диаграммаларды картон немесе фанераның жоғарғы, төменгі 

жақтары тесіліп, оған жүзік сияқты айналып қозғалатын қажетті 

пайызы боялған бірнеше таспа жіп өткізіледі. 

 

Әдебиет:   

1,4,5,6,9,12,15,19,20,21,22,28. 

 

СОӨЖ № 3 тақырыбы: Экрандық – дыбыстық құралдар 

және олардың оқу үрдісінде қолданылуы. (2 сағ.)   

 

Тапсырмалар: 

1. диапроекторлармен, графопроекторлармен жұмыс жасай 

білуді үйрену 

2. Диафильмдер мен диапозитивтердегі кадрларды ауыстыра 

білуді үйрену 

3. Географиялық телехабарды бейне магнитафонға түсірп 

алуды үйрену.  

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тапсырманы 

орындау үшін арнайы әдебиеттер мен лекция материалдарын 

пайдалана отырып, электронды құралдарды оқу-үрдісінде тиімді 

қолдануды конспект түрінде жазып келу. 

 

Әдебиет:   

1,4,5,9,10,11,12,14,19,27,38. 
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СОӨЖ № 4 тақырыбы: Географияны оқытуда 

компьютерлік технологияны қолдану ерекшелігі және 

әдістері.   (6 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 
1. Компьютерді пайдалана отырып жалпы жер тану және 

тарихи географиядан алған білімдеріңе сүйене отырып, кез-

келген тақырыпқа слайд жасау керек. 

2. Жасалған слайдтың мазмұнына қысқаша шолу жасау.  

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: 

Компьютермен слайд жасау үшін лекциядан алған білімдерің 

мен арнайы әдебиеттерді пайдалана отырып жасау. Ол үшін ең 

алдымен тақырыбын анықтап алу керек, тақырыптың мақсаты 

мен мазмұнына қысқаша шолу және тақырыпты ашу, слайдқа 

карталарды, кестелерді кіргізуге болады, соңында қолданылған 

әдебиеттерді жазу. 

 

Әдебиет:   

2,5,8,9,11,12,13,14,16,19,23,29,38. 

 

СОӨЖ № 5 тақырыбы:  Географияны оқытуда теледидарды  

қолдану.   (2 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Бейнемагнитафоннан географияға байланысты түсірілген 

бейнефильмді көру, оның ұзақтығын, қысқаша мазмұнын, 

геогарфиялық білім берудегі маңыздылығы туралы қысқаша 

конспект жазу.  

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тақырыпты 

игеруге  тақырыптағы білімге жүгінген жөн. 

 

Әдебиет:   

2,3,5,9,11,13,14,15,19,33,37. 

 

СОӨЖ № 6 тақырыбы:  Географияны оқытуда 

тақырыптық карталарды қолдану.     (4 сағ.)  
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Тапсырмалар: 

1. Тақырыптық карталардың тізімін дәптерге жазу 

2. Кез-келген бір тақырыптық картаны контурлық картаға 

түсіру 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тақырыптық 

карталар тізімін дәптерге жазу, оның мазмұнын, масштабын, 

қандай әдебиеттерден алғандығын, жылын көрсетіп жазу. Кез 

келген тақырыптық картаны контурлық картаға түсіргенде, сол 

картаның масштабын, шартты белгілерін және мазмұнын оқый 

алу керек, сол жөнінде ауызша жауап дайындау. 

 

Әдебиет:   

1,2,5,8,9,10,11,13,18,19,28,34. 

 

 

СОӨЖ № 7 тақырыбы:  Баспа және графикалық 

көрнекті құралдарды географияны оқытуда 
қолданылуы. (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Шартты графикалық құралдар жасау. 

2. Схемалық суреттер салу 

3. Карта негізіндегі графикалық құралдар жасау 

 

 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: шартты 

графикалық құралдардың түрлерін атап жазу керек. Схемалық 

сурет салу үшін бір тақырыпты таңдап алып, түсіру. Мысалы: 

арнайы әдебиеттерді пайдалана отырып, ылғал айналым 

схемасын салу. 

 

Әдебиет:   

2,3,4,5,8,9,11,15,19,22,23,25,29. 
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СОӨЖ № 8 тақырыбы: Оқу барысында құралдарды 

суреттерді, фотосуреттерді дайындау және кешенді 

пайдалану. (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 
1. Суреттердің көмегімен қандай оқу – педагогикалық 

міндеттерді шешуге болады. 

2. Географияны оқытуда қажетті құралдардың, суреттер мен 

фотосуреттердің қажеттілігіне блок – схема жасап, қысқаша 

конспект жазу. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Лекциядан 

алған білімдері мен арнайы әдебиеттерді қолдана отырып, 

конспект жазу. 

 

Әдебиет:   

5,8,9,10,11,12,13,15,19,22. 

 

 

2.5. Студенттердің өзіндік жұмыстар жоспары (СӨЖ)  

 

СӨЖ № 1 тақырыбы:  Географияны оқытуда  техникалық 

оқу құралдарының құрамы мен құрылымы білімдік, 
тәрбиелік маңызы    (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Географияны оқытудағы қажетті құралдардың тізімін жасау 

2. 1 тапсырма бойынша жасалған тізімге қарап құралдарды 

жүйелеу, мысалы: климотты бақылау үшін қажетті құралдар, 

топографиялық есептеулер жүргізк үшін қажетті құралдар, 

карта жасау үшін қажетті құралдар,т.с.с. 

 

Өзін бақылау жұмысы: тест жұмысын жазу. 

 
Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды жазбаша беру керек.  

 

Әдебиет:   
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1,3,5,6,8,11,16,19,22,34. 
 

СӨЖ № 2 тақырыбы: География кабинеті, география  

алаңының оқу құралдары. (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Карта сақтайтын орынмен бірге секциялық шкафтың жалпы 

түрін салу, картаны сақтаудың мүмкін тәсілдерін көрсету.  

2. География кабинетінде ТОҚ құрудың, сақтаудың және 

пайдаланудың мүмкін жолдарын ұсыну. 

 

Өзін бақылау жұмысы: бақылау жұмысын жазу. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: дәптерге 

қысқаша конспект жазу. 

 

Әдебиет:   

7, 12,21,22,23,25,28,39,40. 

 

СӨЖ № 3 тақырыбы: Экрандық – дыбыстық құралдар және 

олардың оқу үрдісінде қолданылуы.  (2 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 
1. Диапроекторлар, графопроекторларды пайдаланудың 

жолдарын жазу 

2. Бейнемагнитафондар, оларды құру мен пайдаланудың 

нұсқауларына конспект жазу.  

 

Өзін бақылау жұмысы: колоквиум тапсыру. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды қысқаша әрі нақты жазбаша беру керек. 

 

Әдебиет:   

2,4,5,6,9,10,12,15,19,26. 

 

СӨЖ № 4 тақырыбы: Географияны оқытуда компьютерлік 

технологияны қолдану ерекшелігі және әдістері. (6 сағ.)  
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Тапсырмалар: 

1. Географияны оқыту үрдісінде компьютерді қолданудың 

тиімділігі мен қажеттілігі. 

 
Өзін бақылау жұмысы: тест тапсыру 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауапты ауызша беру керек. 

 

Әдебиет:   

2,4,5,6,8,9,10,29,34,38,40. 

СӨЖ № 5 тақырыбы:  Географияны оқытуда теледидарды  

қолдану. (2 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 
1. Бейнефильмдердің материалдық құрылым және 

функционалдық ерекшелігі туралы конспект дайындау. 

 
Өзін бақылау жұмысы: бақылау жұмысын жазу. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды қысқаша әрі нақты жазбаша беру керек. 

 

Әдебиет:   

2,3,4,5,8,9,10,11,14,16,28,32. 

 

СӨЖ № 6 тақырыбы: Географияны оқытуда 

тақырыптық карталарды қолдану. (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 
1. Дүние жүзінің физикалық картасы мен мұхиттар картасын 

және мұхит аралық су жоталарын картаға түсіру және 

қысқаша конспект жазу. 

 

Өзін бақылау жұмысы: наменклатура тапсыру. 
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Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: 
Материктердің шеткі нүктелерін, биік нүктелерін, ең төменгі 

жерлерін, мұхит шұңғымаларын, су айырық жоталарын көрсету. 

 

Әдебиет:   

4,5,8,9,10,11,15,18,19,20. 

СӨЖ № 7 тақырыбы: Баспа және графикалық көрнекті 

құралдарды географияны оқытуда қолданылуы. (2 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Жанартаудың қиығы және муссондық желдердің бағытын 

өзгертуінің сурет – схемасының нұсқасын ұсыну. 

 

Өзін бақылау жұмысы: бақылау жұмысын жазу. 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды қысқаша әрі нақты жазбаша беру керек. 

 

Әдебиет:   

1,5,9,10,11,14,19,21,23,25. 

 

СӨЖ № 8 тақырыбы: Оқу барысында құралдарды 

суреттерді, фотосуреттерді дайындау және кешенді 
пайдалану.  (4 сағ.)  

 

Тапсырмалар: 

1. Макеттердің оқу үрдісіндегі тиімділігі туралы дайындалу 

2. Презентациялық жұмысты белгілі бір тақырып бойынша 

дайындау. 

 

Өзін бақылау жұмысы: тест тапсыру 

 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Реферат 

жазу. 

 

Әдебиет:   

4,5,8,9,10,15,16,20,29,35,37,39. 
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2.6.1. Курс бойынша жазбаша жұмыстар 

Реферат тақырыптары 

 
1. Мектептік өлкетану мұражайы 

2. Географиялық алаң 

3. Географияны оқытудағы ТОҚ құруға, сақтауға және 

пайдалануға арналған жабдықтар 

4. Қазіргі универсалдық диапроекторлардың сипаттамасы 

5. Географияны оқытудағы графопроекторларды пайдалану 

6. Географияны оқытуда компьютерлік технологияны 

қолданудың қиыншылықтары мен мүмкіншіліктері 

7. Географияны интернет арқылы қашықтықта оқыту 

жағдайының анализі 

8. Географияны оқытуда оқу бейнефильмдерінің маңызы.  

9. Оқу бейне фильмдерінің дидактикалық функциясы 

10. Бейнефильмдерді қолданудағы әдістемелік сипаттама 

11. Қазақстан Республикасының физикалық географиясын 

оқытудағы оқу құралдары кешенін пайдалану 

12. ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясын 

оқытуда оқу құралдары кешенін пайдалану. 

13. Дүние жүзінің оқытуда оқу құралдары кешенін пайдалану 

14. Диапозитив пен диафилмдерді қолдан жасау және оларды 

оқытуда пайдалану 

15. Оқу бейнфильмдерінің құрылуы 

16. Экрандық – дыбыстық оқу құралдары 

17. Оқу құралдарының құрамы мен құрылымы 

18. Географияны оқыту кабинеті 

19. Географияны оқытудағы компьютерлік технологиялардың 

тиімділігі 

20. Географияны оқытуда теледидарды қолдануы. 
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2.7. Сабақтардың бағдарламалық және мультимедиялық  

қамтылуы 

 

№ Тақырып Сабақ түрі Бағдарла

ма түрі 

Орыны 

1 Кіріспе. Оқу 

құралдарының 

құрамы мен 

құрылымы, білімдік 

тәжірибелік маңызы 

СОӨЖ 

СӨЖ 

презента

ция 

Комп.класс 

420, корп.3 

2 География 

кабинетінің, 

география 

алаңының оқу 

құралдары 

СОӨЖ 

СӨЖ 

Power 

point 

бағдарла

масы 

Комп.класс 

420, корп.3 

3 Экрандық-

дыбыстық құралдар 

және олардың оқу 

үрдісінде 

қолданылуы  

СОӨЖ 

СӨЖ 

слайд Комп.класс 

420, корп.3 

4 Географияны 

оқытуда 

компьютерлік 

технологияны 

қолдану 

ерекшеліктері және 

әдістемесі 

Лекция Power 

point 

бағдарла

масы 

Мульт.мед. 

пот.ауд.11 

корпус 3 

5 Географияны 

оқытуда 

теледидарды 

қолдану 

СОӨЖ 

СӨЖ 

презента

ция 

Комп.класс 

420, корп.3 

6 Географияны 

оқытуда 

картографиялық 

құралдарды қолдану 

СОӨЖ 

СӨЖ 

слайд Комп.класс 

420, корп.3 

7 Баспа және 

графикалық 

көрнекті 

СОӨЖ 

СӨЖ 

Power 

point 

бағдарла

Комп.класс 

420, корп.3 
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құралдарды 

географияны 

оқытуда 

қолданылуы 

масы 

8 Оқу барысында 

құралдарды 

суреттерді, 

фотосуреттерді 

дайындау және 

кешенді пайдалану 

СОӨЖ 

СӨЖ 

Power 

point 

бағдарла

масы 

Комп.класс 

420, корп.3 

 

2.8. Өзін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар 
 

1. География пәнінің зерттейтін 2 – бағыты. 

а) физикалық және экономикалық  

ә) экономикалық және шаруашылық 

б) физикалық және химиялық 

в) халық және шаруашылық 

д) физикалық және экологиялық 

  

2. География кабинетінің қабырға газетіне жатады:  

а) карталар 

ә) суреттер 

б) портреттер 

в) кестелер 

д) карталар, кестелер, суреттер, портреттер 

  

3. Табиғи нысаналар бөлінеді: 

а) 2 

ә) 4 

б) 6 

в) 8 

д) 10 топқа 

 

4. Географияны оқытуда, оқу – тәрбиелік жұмыста 

пайдаланылатын ауыстырылатын және күнделікті 

қолданылатын материалдар болып: 

а) географиялық экспозиция 
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ә) экспозиция материалдары 

б) экспозиция көркемделуі және сақталуы 

в) қабырғалық экспозиция 

д) кестелер, графиктер т.б. көрнекіліктер 

 

5. Географиялық кабинеттің микроклиматы: 

а) 9 – 11  

ә) 7 – 14  

б) 16 – 18  

в) 18 – 20  

д) 10 – 11  

 

6. Географиялық кабинеттің салыстырмалы ылғалдылығы:  

а) 40 – 45 пайыз 

ә) 25 – 50 пайыз 

б) 57 – 61 пайыз 

в) 40 – 55 пайыз 

д) 30 – 60 пайыз 

 

7. Дидактикалық материалдарға: 

а) карта, схема т.б. 

ә) оқу процесін үдетуге арналған материалдар, ребус, 

крассворд т.б. 

б) әдістемелік материалдар 

в) техникалық оқу құралдары 

д) көрнекі құралдар 

 

8. Орналасу сипатына қарай географиялық экспозиция 

бөлуге болады. 

а) 1 

ә) 2 

б) 3 

в) 4 

д) 5 

 

1. Экранды – дыбыстық құралдарының неше түрі бар? 

а) 3 

ә) 2 
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б) 5 

в) 4 

д) 1 

 

2. Диапозитивтерде болатын таңбалар қалай аталады? 

а) нүктелер 

ә) жазулар 

б) титрлер 

в) субтитрлер 

д) штрих – сызықтар  

 

3. Кинофильмдер құрлысына қарай қалай бөлінеді? 

а) ақпараттық – хабарламалы иллюстративті 

ә) біртұтас 

б) кішкентай 

в) мәселелі мазмұнды 

д) үлкен 

 

4. Телевизиялық хабар оқу құралдарының қай түріне 

жатады? 

а) экрандыққа  

ә) дыбыстыққа 

б) экранды – дыбыстыққа  

в) таспалыққа 

д) көрнекі құралға  

 

5. Экранды – дыбыстық құралдарымен мұғалімнің жұмыс 

жасауы неше кезеңнен тұрады? 

а) 4  

ә) 2 

б) 5 

в) 3 

д) 6 

 

6. Көптеген мұғалімнің тәжірибесі география оқыту 

практикасында экрандық – дыбыстық құралдарды 

көбінесе қандай мақсатта қолданатын көрсетеді? 

а) білімді қорыту үшін 
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ә) оқудың дәлелді себебін қалыптастыру үшін  

б) сабақта экранды – дыбыстық құралдармен жұмыс жасау 

в) жаңа білімді қалыптастыру 

д) тақырыпты меңгеру үшін  

 

7. Экрандық – дыбыстық құралдардың негізгі ерекшелігі 

болып оның 

а) дидактикалық тағайындалуы  

ә) әдістемелік қолданылуы  

б) көп функцианалдылығы 

в) сабаққа қызығушылық тудыруы 

д) оқыту тәжірбиесі табылады 

 

8. Оқулық бейне таспаға төмендегі қайсысы жатады? 

а) диафильм 

ә) диапозитивтер 

б) кинофильм 

в) бейне магнитафон 

д) дыбыссыз кинофильмдер 

 

9. Транспоранттардың материалдық – құрылымдық 

ерекшеліктері жай позитивтермен салыстырғанда қанша 

мм болады? 

а) 160 – 172  

ә) 105 – 145  

б) 95 – 110  

в) 110 – 125  

д) 155 – 160  

 

10. География кабинеті қандай жабдықтар мен жабдықталуы 

керек 

а) қажетті ТОҚ-мен және оны пайдалануға келетін 

жабдықтар 

ә)    өлкетанулық материалдар 

б) оқу жабдықтар картатекасы, әдісиемелік немесе   

дедактикалық материалдар 

в)    барлық жауап дұрыс 
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д) оқу құралдарын жөндеуге, дайындауға арналған   

инструменттер 

 

11. Инструменттерге қайсысы жатады? 

а) топографиялық комплекті 

ә) дальномер 

б) сабаққа пайдаланатын құрал - жабдықтар 

в) нивилер 

д) мензула 

 

12. География алаңында, мектеп география курсы бойынша, 

қандай сабақтар өткізілуі қажет? 

а) математикалық 

ә) химиялық 

б) физика – географиялық  

в) географиялық 

д) тарихи  

 

13. Географиялық жабдыққа қайсысы жатады? 

а) глобус 

ә) линейка 

б) химиялық жабдықтар 

в) эпостық жырлар 

д) әдеби шығармалар 

 

14. География кабинетінде жарық қай жағынан түсу керек? 

а) оң 

ә) сол 

б) алдыңғы 

в) жоғарыдан 

д) артқы жағынан 

 

15. Нивилер нені өлшейді? 

а) ылғалды 

ә) ауаны 

б) салыстырмалы биіктікті 

в) қысымды 

д) күн радиациясын 
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16. Кабинеттің түсі қандай болуы керек? 

а) қызыл 

ә) қоңыр 

б) ақшыл - сұр 

в) сары 

д) жасыл 

 

17. География кабинетінің кітапханасын қалыптастырған 

кезде, қандай заттар болуы қажет? 

а) ғылыми көркем әдебиет  

ә) анықтамалық кітаптар 

б) баспа құралдары 

в) әдістемелік және оқу әдебиеттері 

д) мемлекеттік құжаттар және дүниежүзілік жаналықтар 

 

18. Гелиограф нені өлшейді? 

а) желдің орта жылдамдығын  

ә) тік күн радиациясын 

б) ылғалды 

в) салыстырмалы биіктікті 

д) қысымды 

 

19. Экранды көрнекіліктерге нені жатқызуға болады? 

а) магниттік таспаларды 

ә) диафильмдерді 

б) мини суреттерді 

в) бейнетаспалар, СD дискілерді  

д) аудиокассеталарды 

 

20. Ауа – райын бақылау қайда жүргізіледі? 

а) ашық алаңда 

ә) сыныпта 

б) далада 

в) географиялық алаңда 

д) көлеңкелі жерде 
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Дұрыс жауаптар кілті: 

 

Сұрақ нөмірі Дұрыс 

жауабы 

Сұрақ 

нөмірі 

Дұрыс жауабы 

1 а 11 в 

2 д 12 б 

3 в 13 а 

4 б 14 ә 

5 в 15 б 

6 д 16 б 

7 в 17 ә 

8 б 18 ә 

9 ә 19 в 

10 а 20 в 

 

 

 

 

Студент білімін бағалау критериі: 

Дұрыс жауаптар саны Баға 

18 – 20 Өте жақсы 

15 – 17 Жақсы 

11 – 14 Қанағаттанарлық 

10 – баллдан төмен Қанағаттанарлықсыз 
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2.9. Курс бойынша емтихан сұрақтар. 

 

1. Техникалық оқу құралдарының жіктелуі  

2. Техникалық оқу құралдарының негізгі дидактикалық 

қызметтері 

3. Географияны оқыту құралдарының білімділік – тәрбиелік 

маңызы 

4. Оқу құралдары жүйесіндегі оқулықтың ролі 

5. Картографиялық құралдар және олардың географияны 

оқытудағы қолданылу жолдары 

6. Баспа құралдары және олардың географияны оқытуда 

қолданылуы 

7. Географияны оқытудағы табиғи нысаналар, құрал – 

жабдықтар 

8. Географияны оқытудағы оқу құралдары жүйесінде 

модельдердің қолданылуы 

9. География оқытуда қолданылатын құрал – жабдықтар 

10. Экранды – дыбыстық құралдардың жекелеген түрлерінің 

функциональдық және материалдық – құрылымдық 

ерекшеліктері 

11. Экранды – дыбыстық құралдармен жұмыс істеу түрлері 

12. Географияны оқытуда компьютерді пайдалану ерекшеліктері 

13. Географияны оқытуда теледидарды пайдалану 

14. Физикалық географияның бастапқы курсын оқытуда оқу 

құралдары кешенін пайдалану 

15. Материктер мен мұхиттар географиясын оқытуда оқу 

құралдары кешенін пайдалану 

16. Қазақстанның физикалық географиясын оқытуда оқу 

құралдары кешенін пайдалану 

17. ТМД елдерінің, Қазақстанның, дүние жүзінің экономикалық 

және әлеуметтік географиясын оқытуда оқу құралдары 

кешенін пайдалану 

18. Диапозитивтердің дидактикалық қызметтері  

19. Диафильмдердің дидактикалық қызметтері 

20. Кадаскопқа арналған транспорттардың дидактикалық 

қызметтері 
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21. Бейнефильмдердің дидактикалық қызметтері  

22. Оқу телехабарлардың дидактикалық қызметтері 

23. География кабинетінің техникалық оқу құралдары 

24. География кабинеті интерьеріндегі экспозициялық 

материалдары 

25. Өлкетану мұражайындағы ТОҚ 

26. География алаңының жабдықталуы 

27. География кабинетіне қойылатын санитарлы – гигиеналық 

талаптар 

28. География алаңының жабдықталуы 

29. Географияны оқыту құралдарының картотекасы не үшін 

қажет. 

30. Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруға география 

кабинетінің рөлі. 

31. Қазіргі кезде оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар компьютер 

технологияларын қолдану тиімділігі. 

32. Қазіргі кезде оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар компьютер 

технологияларын қолдану тиімділігі. 

33. Компьютерлік технологияның мүмкіншіліктері. 

34. Power Point бағдарламасының қызметі және CD түрлері 

35. Географ мамандарға компьютерлік карта жасау тиімділігі  

36. Географияны оқытуда оқу бейнефильмдерінің маңызы.  

37. Оқу бейнефильмдерінің дидактикалық функциясы. 

38. Бейнефильмдерді қолданудағы әдістемеллік сипаттама 

39. Суреттердің көмегімен қандай оқу – педагогикалық 

міндеттерді шешуге болады? 

40. Суреттердің қандай қасиеттерді оларды өздігімен бейне 

мазмұнына талдау жасауына назар аударуларына 

көмектеседі? 

41. Суреттер мен фотосуреттердің жаңа сабақ түсіндіру-дегі 

тиімділігі. 

42. Географиялық білім алудың сапасын арттырудағы оқу 

құралдарының ролі.  

43. Метеорологиялық құрал – жабдықтардың түрлері және 

географияны оқытудағы тімділігі 

44. Оқу құралдарын кешенді пайдалану әдістемесі  

45. Оқу құралдарын қолдан жасап дайындаудың маңызы 
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46. Географияға арналған телехабарлар (аттары, қысқаша 

мазмұны). 

47. MS Excel бағдарламасымен жұмыс 

48. Оқулық бейнежазу, оған қажетті құралдар 

49. Кинофильмдердің ерекшеліктері 

50. Экранды – дыбыстық оқу құралдарының түрлері  
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