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1. Оқу пәнінің паспорты
Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 5 кредит
Курс: 3,4
Семестр: 6,7
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 90 сағат (6сем–52,5с, 7 сем –37,5с)
Дәріс - 30 сағат (6 сем – 15ч, 7 сем – 15ч)
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 30 сағат (6 сем–22,5ч, 7сем–
7,5ч)
Зертханалық – 30 сағат(6 сем–15ч, 7сем– 15ч)
СӨЖ – 135 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 37,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 225 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 6,7 семестр, Курстық жұмыс -7 семестр
Пререквизиттер: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға
кіріспе, өндірістің техникалық-экономикалық негіздері.
Постреквизиттер: Геосаясат, басқарудың географиялық негіздері.
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Дүние жүзінің экономикалык, әлеуметтік және саяси географиясы
әлемнің тұтас, жекелеген аймақтары, жеке елдеріндегі шаруашылық пен
халықтың дамуы және орналасу зандылықтарын зерттейтін қоғамдық
географиялық ғылым. Халықаралық қатынастар, адамзаттың ғаламдық
мәселелері және коғам мен табиғат арасындағы өзара қатынас мәселесін
қозғағанда ол қазіргі әлемнің даму сатысын, дүниежүзіндегі ТМД елдері мен
Қазақстан Республикасының экономикадағы және саясаттағы орнына, рөліне
сипаттама беруге, түсінуге жәрдемдеседі.

Мақсаты: ғылыми бағыттағы практикалық маңызы бар дүниежүзінің
экономикалық әлеуметтік және саяси географиясы үшін экономикалық
аудандау негізіндегі қоғамның өндіргіш күштерін аумақ тұрғысынан тиімді
ұйымдастырудың мәселесін кешенді түрде зерттеу болған және болып қала
бермек. Сонымен бірге оның парадигмасы коғамды аумақ тұрғысынан
ұйымдастыру сияқты кең мағыналы ұғымға карай жетелейді. Бұл тұрғыда
радикалды сипат географиялық негіздеудегі мәселелерге жүгінеді:
1. дүниежүзі елдерінің аймақтық экономикалық және әлеуметтік саясатына;
2. табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және қоршаған ортаны корғау;
3. әртүрлі типтегі және масштабтағы аумақтық-шаруашылықтық кешендерді
қалыптастыратын интеграциялык процесстер, сонымен бірге дүниежүзі
елдерінің әлемдік шаруашылық байланыстары.
Міндеттері: студент дүниежүзі шаруашылығының салалық
және
кеңістіктік құрылымы, әлемнің жекелеген елдерімен аймақтарындағы,
оның даму тенденцияларындағы ерекшеліктер жөнінде түсінігі болуы қажет.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- "Дүние жүзінің шаруашылығы" ұғымның мәні және шығу тегін
түсіндіретін әртүрлі трактовкалар мен теорияларды;
әлеуметтік-экономикалық
жүйелердің
географиялық
даму
заңдылықтары мен орналастыруындағы аумақтық құрылымдарды;
- дүниежүзінің шаруашылығының жетекші салаларына жалпы
сипаттама жасай алуы;
- дүниежүзі елдерінің қазіргі типологиясын, сонымен бірге
дүниежүзінің саяси картасын;
- адамзаттың ғаламдық мәселелері мен даму, жолдарын білуі қажет.
Студент істей білу керек:
дүниежүзі
шаруашылығының
аймақтық
құрылымының
қалыптасуында халықаралық еңбек бөлінісінің рөлін, сонымен қатар
дүниежүзі елдерінің дамуына оның әлеуметтік-экономикалық әсерін көрсете
білуі;
- аумақтық әлеуметтік-экономикалық жүйесін географиялық даму
заңдылықтарына талдау жасай ала білуі;
- қазіргі демографиялық, этникалық және геосаяси мәселерді анықтай
алуы;
- қазіргі заманғы мәселелердің локальдық, аймақтық және ғаламдық
сипатына географиялық тұрғыдан ерекше талдау жаса алуы қажет.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
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елдерінің
экономикалық,
әлеуметтік
және
саяси
географиясы
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2
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4
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2
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-
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2

2

1

5

5
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1,5

2
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-
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7,5
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52,5
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Австралия және Мұхит
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