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1. Оқу пәнінің паспорты
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 7,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: экология және тұрақты даму, әлеуметтану
Постреквизиттер: этнография және этногеография негіздері,
дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, ТМД
елдерінің экономикалық географиясы, Қазақстан Республикасының
экономикалық және әлеуметтік географиясы, геосаясат
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – табиғат пен қоғамның өзара қарымқатынасы, географиялық ортамен өндіріс, мемлекетпен аймақтардың табиғат
жағдайы мен ресурстарының нақтылы кеңістіктегі өзара тәуелділігін
қарастыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- Табиғи ресурстарды тарих барысында және қазіргі күнде
шаруашылық тұрғыдан талдау жасау, сол арқылы табиғаттың алатын орнын
қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуынданақты көрсету болып
табылады;
- Экономикалық
географияның
шаруашылық
ғылымдарға
жататындығы осы ғылымның жүйесіндегілер сияқты географиялық
қабықтағы кеңістіктік шоғырды зерттеу.

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
 ғаламдық және аумақтық аспектілердегі халық шаруашылық
мәселелерді;
 оларды шешу барысында табиғат ресурстарының есебін ғылыми
тұрғыдан жүргізу әдісін;
 белгілі бір қоғамдық формацияда бір орыннан екінші бір орынға
өндірістік шаруашылық бағытындағы болатын табиғи ортадағы өзгешеліктің
әсерін.
Студент істей білу керек: жер қыртысының ресурстары (пайдалы
қазбалар), климат, гидросфера (дүние жүзі мұхиты), құрлықтың органикалық
дүниесі (топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі) сияқты қазіргі күннің
өндірісінде ерекше маңызды болып табылатын географиялық ортаның басты
элементтеріне шаруашылық тұрғыдан баға бере алу қажет.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
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Тақырыптың атауы

Кіріспе
Экономикалық, әлеуметтік және
саяси географияның
методологиялық және әдістемелік
негіздері
Экономикалық, әлеуметтік және
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категорияларының тереңдігі,
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шаруашылық
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Топырақ жамылғысы және
шаруашылық.
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потенциал
9 Еңбектің аймақтық бөлінуі
Адамзаттың ғаламдық мәселелері,
оларды экономикалық, әлеуметтік
10 және саяси географиялық
тұрғыдан зерттеулердің
мақсаттары
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