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1. Оқу пәнінің паспорты
Елтану пәні (Inf 3301)
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 30 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға
кіріспе, өндірістің техникалық-экономикалық негіздері.
Постреквизиттер: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және
саяси географиясы.
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Елтану – мемлекеттерді кешенді зерттейтін, олардың табиғаты, халқы,
шаруашылығы, мәдениет және әлеуметтік ұйымдары жайлы мәліметтерді
жүйелейтін және жалпылайтын географиялық пән. Елтану объектісі - әлемнің
әлеуметтік-саяси ұйымдарының негізгі бірлігі ретіндегі елдер, сонымен қатар
олардың ірі бөліктері мен аймақтық топтамалары.
Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге әлем елдері және олардың дамуы
жайлы мәлімет беру; елге және аймаққа кешенді елтанулық сипаттама беру
икемділігі мен дағдыларын қалыптастыру
Міндеттері:
- студенттерге
елтанулық зерттеулердің негізгі теориялары мен
әдістерімен таныстыру;
- географиялық номенклатура - жер бедері, географиялық орналасуы, ішкі
су объектілері туралы білім беру;
- әлем елдеріне кешенді елтанулық сипаттама беру;
- елдің және аймақтың орналасу ерекшеліктерін айқындау және әр түрлі
ғылым көздеріне негізделе отырып, физикалық-географиялық, әлеуметтікэкономикалық байланыстарын сипаттау икемділіктерін жүзеге асыру.

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
–
–
–
–

Студент білу керек:
«Елтану» курсының мазмұны мен міндеттерін;
Қолданыстағы оқу бағдарламасын;
Кешенді елтанудың құрылымын;
Қазіргі кездедегі кешенді елтанудағы өзекті мәселелерді білуі қажет.

–
–
–

Студент істей білу керек:
Қазіргі талаптарға сай сабақ конспектерін дұрыс құрастыру;
Елдер мен аудандарға кешенді сипаттама жасай білу;
Елдердің даму деңгейін түсіндіру.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№
р/с

Тақырыптың атауы

Дәр.

Сағат саны
Тәж.
СӨЖ

СОӨЖ

1

Кіріспе. Елтану ғылым ретінде.

2

2

5

2

2

Елдің
географиялық
орны
елтанулық сипаттама компоненті
ретінде.
Территория,
табиғат елтанулық
сипаттама компоненті ретінде.
Елдің тарихи-географиялық даму
кезеңдері.
Саяси және экономикалық жағдайы
елтанулық сипаттама компоненті
ретінде
Елдің халқына сипаттама беру.
Мәдениет
рөлін
зерттеудегі
елтанулық тәсіл.
Еуропа
аймағына
кешенді
елтанулық сипаттама.
Азия аймағына кешенді елтанулық
сипаттама.
Африка аймағына кешенді
елтанулық сипаттама.
Солтүстік және Оңтүстік Америка
аймақтарына кешенді елтанулық
сипаттама
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Аустралия және Тынық мұхиттық
аралдар аймақтарына кешенді
елтанулық сипаттама
Барлығы: 135

-

2

5

2,5

15

30
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22,5
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