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1. Оқу пәнінің паспорты
Қазақстан Республикасының экономикалық және
географиясы
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 52,5 сағат
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
Зертханалық – 15 сағат
СӨЖ – 82,5 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 6 семестр

әлеуметтік

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Экономикалық, әлеуметтік
және саяси географияға кіріспе, Өндірістің техникалық-экономикалық
негіздері
Постреквизиттер: Жер кадастры, Басқарудың географиялық негіздері,
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, ТМД
елдерінің экономикалық географиясы, Географиялық зерттеулер әдістемесі
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге Қазақстан Республикасының
шаруашылығы
мен
халқының
территориялық
тұрғыдан
ұйымдастырылуының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтап,
қазіргі кезеңде және алдағы уақытта Республика аудандарының әлеуметтік экономикалық даму проблемалары жайында толық түсініктеме ұғым беру
болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- бағдарламаның бірінші бөлімінде Қазақстан Республикасының табиғи –
ресурстық және әлеуметтік – демографиялық потенциялының әлемдегі
орнымен оның экономикасының нарықтық қатынасқа өтуіне байланысты
шаруашылығындағы құрылымдық өзгерістер туралы ұғым беру;
- сонымен қатар экономиканың әртүрлі салаларында салалық
кешендердің дамуы мен орналасу ерекшелігін талдау;

- бағдарламаның екінші бөлімінде Қазақстан Республикасының
бұрыннан қалыптасқан экономикалық- географиялық аудандары мен
олардың шаруашылығының өтпелі және нарықтық қатынас
жағдайындағы
әлеуметтік
–экономикалық
дамуының
негізгі
проблемалары туралы түсініктеме беру.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
-

Студент білу керек:
Қазақстан Республикасының географиялық орны, көршілес елдері,
табиғат жағдайы мен табиғи ресурстары сондай- ақ халқы және еңбек
ресурстары, әрі олардың орналасу ерекшеліктерін;
Республика шаруашылығының даму тарихы мен аумақтық орналасу
ұстанымдары, сондай-ақ олардың салааралық және аймақтық
байланыстарын;
экономикалық аудандар географиясы мен сыртқы экономикалық
байланыстарын;
нарықтық экономика жағдайындағы экономикалық, әлеуметтік,
экологиялық және геосаяси мәселерін.
Студент істей білу керек:

- өздерінің игерген теориялық және практикалық білімдері негізінде
Қазақстан Республикасының ТМД елдері және дүние жүзі
картасындағы экономикалық- географиялық орнына сипаттама беру;
облыс және аудан халықтарының орналасу тығыздығы мен
демографиялық даму мәселелеріне талдау жасау;
- өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және басқа салаларының мамандануы
мен өндірістік өнім көрсеткіштерін анықтау, басты өнеркәсіп
орталықтарын картадан көрсетіп беру;
- экономикалық аудандарға экономикалық- географиялық тұрғыдан
сипаттама беріп, оларды өзара салыстыра білу;
- басқа аудандар немесе елдермен болған экономикалық қатынастарына
баға беріп, оның даму болашағын тұжырымдау.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
№ 4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
п/п Тақырып атаулары
Сағаттар саны
Дәріс Тәж. Зерт.
1
Кіріспе
0,5
2
Табиғат жағдайы мен табиғи ресурстары
0,5
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Табиғи жағдай және ресурстармен
қамтамасыз етілу
Табиғи жағдайдың халықтың тіршілік
әрекетіне әсері
Жер ресурстары
Минералдық-шикізат ресурстары
Орман ресурстары
Су ресурстары
Қазақстан Республикасының халқы
Қазақстан Республикасының
шаруашылық салаларының құрылымы
мен географиясы.
Көлік жүйесі: құрылымы, негізгі
көрсеткіштері, даму динамикасы
Өндірістік емес салаларының
географиясы
Экономиканың ғаламдану
жағдайындағы сыртқы экономикалық
байланыстар географиясы
Қазақстан Республикасы Экономикалық
аудандарының географиясы мен
аймақтық даму мәселелері
Батыс Қазақстан экономикалық
географиялық ауданы
Солтүстік Қазақстан экономикалықгеографиялық ауданы
Орталық Қазақстан экономикалықгеографиялық ауданы
Оңтүстік Қазақстан экономикалықгеографиялық ауданы
Шығыс Қазақстан экономикалықгеографиялық ауданы
Барлығы: 135
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