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2. Бақылау түрі  Жазбаша түріндегі  емтихан 

 
Критериалдыбағалау: 
Үйтапсырмаларыныңнемесе БӨЖ 
мерзімдеріҚазҰПУакадемиялықсаясатынасәйкесжеңілдететінжағдайларда (ауру, шұғыл 
жағдайлар, күтпеген жағдайлар және т.б.) ұзартылуы мүмкін. Сындарлысұрақтар, диалог, 
пікірталастарғақатысу, жаттығулар жасаужәнекерібайланысқұпталадыжәнекөтермеленеді, 
ескеріледіжәнебағаланады: 
1.   Әр сабаққа тақырыпқа сәйкес, кестеге сәйкес алдын-ала дайындалу керек. 
2.   Үй тапсырмалары пән кестесінде көрсетілгендей семестр бойы бөлінеді. 
3.   Үй тапсырмаларының көпшілігінде бірнеше сұрақтар/тапсырмалар болады. 
4.   Семестр бойысізоқылатынматериалдыпайдаланасыз. 
 
БӨЖ көрсетілген мерзімде орындалуы тиіс. Көрсетілген мерзімнен кейін БӨЖ 
қабылданбайды. 
 
Жиынтық бағалау: 
Сіздің қорытынды бағаңыз мына формула бойынша есептеледі: 
(АБ1+АБ2)∙0,6 +Емт∙0,4 
 
3. Курстыңакадемиялықпрезентациясы (80 сөзденартықболмау керек) 
Оқу курсының типі: МК/ЖООК/ТК 

Пәннің мақсатыбілім алушыларға басқарудың аумақтық аспектілері жөнінде жүйелі 
түсінік беріп, табиғатты пайдалану мен табиғат қорғау мәселелерін шешуде аса қажет 
болатын географиялық ойлауды қалыптастыру. 

Пәннің негізгі міндеті білім алушыларда «5В011600-География» ББ бойынша 
оқытудың келесі нәтижелерін (ОН) қалыптастыру болып табылады: 
1. пән бойынша терминологияны; адам қоғамы дамуындағы табиғи факторлардың ролі 
туралы мәліметтерді жинақтау; 
2. табиғат ресурстарын жаратылысығ сарқылу деңгейі, пайдалану тәсіліне қарай жіктеу; 
3. нақты елдің дамуына табиғат жағдайының ықпалын; Қазақстанның табиғи ресурстардың 
негізгі түрлерімен қамтамасыз етілуін бағалау; 
4. Табиғат жағдайлары мен ресурстары даму факторын; тұрғын халық және басқару 
проблемаларын;геосаясат және аумақтардың дамуын; қоғамның өндіргіш күштердің 
аумақтық ұйымдасуын; дүние жүзі елдерінің негізгі даму үлгілерін; ғаламдық даму 



проблемаларын; қазіргі дүниені басқарудың географиялық негіздерін және тұрақты 
дамудың тұжырымдамасынтүсіндіру; 
5. әртүрлі аймақтардың даму тенденцияларын географиялық баға беру және шешім 
қабылдау. 
 
4.Курстың академиялық саясаты: 
Академиялық тәртіп ережелері: 
Сабаққа міндетті/міндетті емес қатысу, кешігуге жол бермеу. Сабаққа кешігу және 
сабақта болмау 0 баллмен бағаланады. 
Тапсырмаларды (БӨЖ, аралық, бақылау, зертханалық, жобалық және т.б.), жобаларды, 
емтихандарды орындау және тапсыру мерзімдерін міндетті түрде сақтау. Тапсыру мерзімі 
бұзылған жағдайда тапсырма айыппұл баллдарын шегеру есебімен бағаланады. 
 
Академиялық құндылықтар: 
Академиялық адалдық және тұтастық: барлық тапсырмаларды орындау дербестігі; 
плагиаттың, жалғандықтың, шпаргалкаларды пайдаланудың, білімді бақылаудың барлық 
түрлеріндекөшіріп алу және оқытушыны алдаудыболдырмау. 
Мүмкіндігі шектеулі білім алушылар e-mail бойынша кеңес ала алады. 
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6. Оқу курсының тақырыбын іске асыру күнтізбесі:  
 

Апта / 
күн 

Тақырып атауы (дәріс, практикалық сабақ, СӨЖ) 
 

Сағат 
саны 

Ең жоғары 
балл 

1 2 3 5 
1 Дәріс 1. Кіріспе. «Басқарудың географиялық негіздері» 

пәнінің мақсаты мен міндеттері. Табиғат жағдайлары мен 
ресурстары даму факторы ретінде 

1 2 

Практикалық сабақ 1.Табиғат ресурстарын топтастыру 
Дүние жүзінің табиғат ресурстары картасымен танысу 

2 5 

2 
 

Дәріс 2.Экологиялық факторлар және басқару 
проблемалары 

1 1 

Практикалық сабақ 2.Елдер мен аймақтардың дамуында 
табиғи ресурстардың ықпалы 

2 5 

 
3-4* 

 

Дәріс 3-4.Геодемография және таралып қоныстану. 
Мәдениет және өркениет географиясы 

2 2 

Практикалық сабақ 3-4. Қазақстан аймақтарының табиғи-
ресурстық әлеуетіне сипаттама. Табиғат пен қоғамның 
өзара әрекеттесуінің ғаламдық проблемалары 

4 10 

БОӨЖ 1 Кеңес беру жәнеБӨЖ қабылдау  17 



БӨЖ.Ландшафттабиғиортаныңаумақтықбөлінуініңнегізгі
категориясы 

5 

Дәріс 5.Геосаясат теориясы, әдістері, тәжірибелері 1 1 
Практикалық сабақ 5. Табиғатты пайдаланудың 
географиялық негіздері 

2 5 

БОӨЖ 2 Кеңес беру және БӨЖ қабылдау. 
БӨЖ.Мәдениет географиясының ғылыми бағыт ретіндегі 
ерекшеліктері 

 20 

6-7* 

Дәріс 6-7.Геокикілжіңдер туралы ілім негіздері. 
Экономиканың аумақтық ұйымдасу проблемалары мен 
құрылымы                                  

2 2 

Практикалық сабақ 6-7.Постиндустриялық әлемнің негізгі 
экологиялық проблемалары. Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар 

4 10 

БОӨЖ3  Кеңес беру және БӨЖ қабылдау. 
БӨЖ. Жікшілдіктіңгеографиялықтиптері 

 20 

Барлығы 1 Аралық бақылау  100 

8 

Дәріс 8. Геоэкономика және постиндустриялық қоғам 
экономикасы 

1 1 

Практикалық сабақ8.Ғаламдық экологиялық 
проблемалардың туындауының негізгі себептері 

2 5 

9-10 
 

Дәріс 9-10.Геоглобалистика және ғаламдық даму 
проблемалары. Жаһандану жағдайындағы қазіргі дүние 

2 2 

Практикалық сабақ9-10.Әртүрлі елдердегі және ҚР 
демографиялық ахуал. Әлемнің қазіргі этностық бейнес. 

4 12 

БОӨЖ 4Кеңес беру және БӨЖ қабылдау 
БӨЖ. Аумақтардың жайлылық деңгейлері бойынша 
бөлінуі 

 12 

11-12 
 
 

Дәріс 11-12.Ғаламдық орталықтар. Жартылай және шет 
аймақтар. Қазақстанның тұрақты дамуға өтуінің өзектілігі 
мен алғы шарттары 

2 2 

Практикалық сабақ 11-12.Қазіргі дүниедегі геосаясат. 
Нарықтық экономиканың сыртқы әсерлері 

4 10 

БОӨЖ 5  Кеңес беру және БӨЖ қабылдау. 
БӨЖ.Үлкенқалалардатуындайтынэкологиялықпроблемал
ар 

 12 

13 
 

Дәріс 13.Қазіргі шаруашылық жүйесі 1 1 
Практикалық сабақ 13.Дүниежүзі елдері экономикасының 
дамуындағы негізгі үлгілер 

2 5 

БОӨЖ 6  Кеңес беру және БӨЖ қабылдау. 
БӨЖ.Әлемнің қазіргі геосаяси жағдайы 

 13 

14 Дәріс 14.Тұрақты даму экономикасы мен қорлары 1 1 
Практикалық сабақ 14.Тұрақты даму тұжырымдамасы 2 5 

15 

Дәріс 15.Аумақтың тұрақты дамуы және басқарудың өзара 
байланысы 

1 1 

Практикалық сабақ 15.Іскерлік ойын «Географиялық 
сараптама» 

2 5 

БОӨЖ 7 Кеңес беру және БӨЖ қабылдау 
БӨЖ.Географиялық білімнің қоғам дамуындағы маңызы 

 13 

Барлығы 2 Аралық бақылау  100 
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