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1. Оқу пәнінің паспорты

Әлем географиясына кіріспе
Пән элективті пәндер каталогынан
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
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: жалпы жертану, экономикалық, әлеуметтік және
саяси географияға кіріспе
Постреквизиттер: ландшафттану, материктер мен мұхиттардың
физикалық географиясы
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде, географияны көп ғылымдарға
бағыт берген ғылым ретінде, географиялық қабықта және биосферада өтіп
жатқан үрдістердің өзара байланысын зерттейтін ғылым ретінде түсінік
қалыптастыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
 географиялық ғылымдардың теориялық негізін зерттеу;
 терминдер мен ұғымдардың анықтамалары;
 географиялық қабықта өтіп жатқан үрдістер мен құбылыстардың
механизмімен танысу;
 географиялық қабықтың құрлысы және оның өзара байланысы
туралы толық мәлімет алу;
 қайтымды табиғи ресурстарды пайдаланудағы мәселелерді
қарастыру және географиялық орта өзгеруіне адамның әсерін қарастыру;
 биоәртүрлілікті сақтау жолдарын анықтау, қоршаған орта сапасы
және тұрақты дамуы.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
 «География» пәніне қатысты барлық сұрақтар бойынша негізгі
терминологияны;
- қоршаған ортаны қорғау және қалпына келтіру мәселелерін.

Студент істей білу керек:
 географиялық қабықта өтіп жатқан үрдістердің өзара байланысын
білімді түсіндіре білу;
 оны құрастырушы бөліктердің өзара байланысын білімді түсіндіре
білу;
 берілген жүйеде болып жатқан үрдістердің маңызын түсіну;
 жалпы теориялық сұрақтарды терең түсіну;
 ғылыми кітапхананы қолдана алуды;
 алынған мәліметтерді дәріс материалдарына және семинар
сабақтарына қосымша ретінде дұрыс қолдана алуды;
 аналитикалық ойлаудың дағдысын дамыту;;
 ғылыми баяндамамен бұқаралық шыққан уақытта диалог жүргізе
алу және дискуссия барысында өз көзқарасын білдіре алуды.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
№
р/с

1
2
3
4
5
6

Тақырыптың атауы

Географияға кіріспе
Географияның негізгі даму
кезеңдері: ежелгі халықтардың
географиялық танымдылығы
Жердің формасы және қозғалысы
Географиялық қабықтың пайда
болуы және дамуы
Атмосфера ұғымы

Гидросфера ұғымы
Биосфераның өзекті жүйе ретінде
7
ұғымы
8 Табиғи-территориялық кешендер
Жердің жануар әлемі және өсімдік
9 жамылғысы таралуының
зоналдылығы
10 Адам және оны қоршаған орта
11 Тұрақты даму концепциясы
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