
8-сынып География оқулығы, Мектеп баспасы 
Оқулық авторлары: 
Әбілмәжінова Салтанат Әбілмәжінқызы – Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің доценті, базалық білімі география және 
биология пәнінің мұғалімі, 40 жылдан астам педагогикалық өтілімі бар, 
үшінші деңгейлі бағдарлама бойынша тренер, әдіскер ұстаз. 
Жаратылыстану-математика бағытындағы 7, 10,11 сынып Атамұра, 
Мектеп баспасы шығарған қазақ және орыс тіліндегі География және 
ЖОО арналған  «Палеогеография», «Жалпы Жертану», «Материктер 
мен мұхиттардың физикалық географиясы» оқулықтарының авторы. 
Каймулдинова Күләш Дүйсенбайқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің профессоры, география ғылымдарының 
докторы, Жаратылыстану және география институтының директоры, 
базалық білімі география және биология пәнінің мұғалімі, 30 жылдан 
астам педагогикалық өтілімі бар, Жаратылыстану-математика 
бағытындағы 7, 10,11 сынып Атамұра, Мектеп баспасы шығарған қазақ 
және орыс тіліндегі География  және ЖОО арналған  «Топонимика», 
«Қазіргі дүние географиясы» оқулықтарының авторы. 
 
 





8-сынып География. Әдістемелік нұсқау   
    Авторлары: 
 Әбілмәжінова Салтанат Әбілмәжінқызы – Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің доценті, базалық білімі география және 
биология пәнінің мұғалімі, 40 жылдан астам педагогикалық өтілімі бар, 
үшінші деңгейлі бағдарлама бойынша тренер, әдіскер ұстаз. Жаратылыстану-
математика бағытындағы 7, 10,11 сынып Атамұра, Мектеп баспасы шығарған 
қазақ және орыс тіліндегі География және ЖОО арналған  
«Палеогеография», «Жалпы Жертану», «Материктер мен мұхиттардың 
физикалық географиясы» оқулықтарының авторы. 

 Бейкитова Альбина Нұрахметқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, география 
ғылымдарының магистрі, 6D011600-География мамандығының PhD-
докторанты, базалық білімі география және жаратылыстану пәнінің мұғалімі, 8 
жылдан астам педагогикалық өтілімі бар, үшінші деңгейлі бағдарлама 
бойынша тренер, әдіскер ұстаз, ЖОО арналған ҚР Білім және ғылым 
министрілігі бекіткен «Палеогеография», «Материктер мен мұхиттардың 
физикалық географиясы» оқулықтарының авторы.  





Приемущества учебника 
1. Параграфы содержат основной текст, глоссарий, а также 
навигацию в начале параграфа в виде «Что изучим?», авторские 
схемы; 
2. Материалы учебника ориентированы на формирование знаний и 
умений и  практическое их использование. Например, после текста 
о методах исследования, даются материалы по их использованию 
учащимися; 
3. В учебнике широко представлены  авторские схемы-модели, 
которые способствуют упрощению восприятия материала, 
позволяют существенному его сокращению; 
4. В учебнике существенно увеличено количество практических 
занятий, что позволяет осуществить практикоориентированное 
обучение предмету; 
5. Несмотря на сложность и разнообразие учебных задач 
программы, между материалами разделов прослеживается четкая 
взаимосвязь.  
 



 География оқулығының мақсаты  

географиялық ойлауды  одан  әрі  
дамыту  және жетілдіру; 

  қазіргі дүние  туралы кешенді,  жүйелі  
көзқарас қалыптастыру; 

географияның салалары бойынша  
білімді  өздігінен игеруге бағыттау; 

 оларды  күнделікті  өмірде  қолдана  
білу  дағдыларын  дамыту  
 



 Цель обучения «Географии»  
- дальнейшее развитие и совершенствование  

географического мышления; 
-  формирование комплексного, системного  

видения современного мира; 
- развитие навыков самостоятельного 

добывания знаний по отдельным отраслям 
географии; 

-  их использования в повседневной жизни.  
 



 «География»  пәні  мазмұнының  
ерекшеліктері 

     Оқып-үйренуге ұсынылып отырған 
жаңартылған оқу курсының мазмұны қазіргі  
заманғы  география ғылымы мен оның зерттеу 
әдістері, картография және географиялық 
деректер базасы, физикалық, әлеуметтік, 
экономикалық  география, елтану және саяси 
география негіздерін қамтиды. Бұл 
тақырыптардағы білім мазмұны 7-сыныптағы 
география курсында игерілген материалдарды 
неғұрлым жоғары деңгейде толықтыра түседі.  
 



Особенности содержания предмета 
«География» 

      Представленное для изучения обновленное содержание учебного курса 
охватывает: 

- методы географических исследований; 

- картографию и географические базы данных; 

- физическую географию; 

- социальную географию; 

- экономическую географию; 

- страноведение с основами политической географии.   

       Отбор учебного материала осуществлен с учетом принципа 
преемственности, содержание образования курса географии по каждой 
главе будет изучаться на более углубленном уровне.  
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