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1. Оқу пәнінің паспорты
Топонимика
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 22,5 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: мектеп курсындағы тарих, Қазақстан тарихы,
ақпараттану
Постреквизиттер: туризм тарихы, халықаралық туризм географиясы,
этногеография
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстан аумағы және Павлодар облысы
топонимиялық кеңістігінің қалыптасу заңдылықтарын зерттеу және
географиялық атаулардың қалыптасуының геоэкологиялық негіздерін
анықтау болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- Қазақстан аумағы және Павлодар облысы топонимиясының
қалыптасуының тарихи-географиялық жағдайларына талдау жасау;
- топонимдердің табиғат жағдайларында бейнелену дәрежесін анықтау;
- халықтың және географиялық терминдерді жүйелеп топтастыру;
- этнонимдер мен генонимдерді этноэкологиялық тұрғыдан зерттеу;
- аумақтардың географиялық атауларда бейнеленген флорасы мен
фаунасының ерекшеліктерін анықтау;
- Павлодар облысы палеоландшафттарының қалпына келтіру және
табиғи жүйелерді қорғау ісінде топонимиялық деректерді пайдаланып талдау
жасау;
- аумақ топонимдерінің қазіргі кездегі жай күйі және ондағы мәселелерді
шешу жолдарын көрсет

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
 Қазақстан мен Павлодар облысында кездесетін халықтық және
географиялық терминдер;
 Топонимдердің жіктелуі және олардың анықтамасы.
Студент істей білу керек:
- алған теориялық білімдерін іс-тәжірибеде қолдану;
- картографиялық әдіс негізінде топонимдерді кескін картаға түсіре
және оқи білу;
- тарихи-мұрағаттық материалдарға талдау жасау.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
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Топонимика пәні. Зерттеу нысаны.
Топонимдер жіктемесі.
Табиғи географиялық нысан атаулары.
Палеотопонимдер.
Географиялық атаулардың
ақпараттылығы және аталым
заңдылықтары.
Топонимикалық зерттеулердегі
картографиялық әдіс.
Қазақстан оронимдерінде табиғат
жағдайларының бейнелену дәрежесі. Су
нысандарының атаулары (гидронимдер).
Қазақтың жалқы атауларының
қалыптасуы мен қызметіндегі
географиялық терминдердің рөлі.
Қазақстан топонимдерінің өсімдік
жамылғысы мен жануарлар дүниесінің
бейнелену дәрежесі.
Топонимдердің қалыптасуы мен
дамуындағы әлеуметтік-экономикалық
факторлар.
Космонимдер – ғарыштық нысан
атаулары. Далалық топонимиялық
зерттеулер.
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БАРЛЫҒЫ:
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