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1. Пәннің сипаттамасы 

 
Елтану курсы бұл – дүниежүзі аймақтарындағы мемлекеттердің тарихы, 

табиғаты, халқы, мәдениеті, экономикасы т.б туралы қызықты мәліметтермен 
таныстыратын курс болып табылады. Курс  пәнаралық  болып табылады 
және де туризм мамандығы студенттерінің география, тарих, саясаттанау, 
мәдениеттану ғылымдары аясындағы білімдерін жетілдіреді.  
      «Елтану» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді дүние жүзі 
аймақтары мен елдерінің физикалық-географиялық, мәдени-тарихи, 
рекреациялық ресурсары мен экономикалық-әлеуметтік, саяси 
жағдайларымен, олардың елдердегі туристік саланың дамуына әсерімен 
таныстыру болып табылады.  
         Міндеттері: 

- аймақтардағы қазіргі кездегі туризмнің дамуы мен болашағы және де 
оған әсер ететін рекреациялық ресурстармен, аумақтық рекреациялық 
жүйе туралы түсінік қалыптастыру. 

- кешенді елтанулық сипаттаманың әр бөлімі үшін түсініктер мен 
терминдердің анықтамасын беру. 

- елтанулық кешенді құрайтын әрбір компоненттің өзара байланыстары 
мен туризмге әсерлерін айқындау. 

- студенттерді болашақтағы туризмнің даму тұрғысынан елдердің 
ерекшеліктеріне кәсіби баға беруге үйрету. 
      «Елтану» курсының бағдарламаларын игеру процесінде студенттер 
дүниежүзі елдеріндегі  физикалық-географиялық, әлеуметтік-экономкалық, 
саяси, геосаяси, мәдени-дінтанушылық  ерекшеліктер туралы көз-қарастар 
қалыптастырып, және де аталмыш елдердегі мәдениаралық тәжірибелік 
дағдыларды меңгереді.  
       Пререквизиттері:«Туризмология негіздері», «Туризм тарихы», 
«Экскурсиятану», «Мұражайтану» 

Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм 
инфрақұрылымы», «Қонақүй шаруашылығы», «Туроперейтинг», «Туристік 
бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру» 

Оқу нәтижелері: 
A. Елтанулық зерттеудің негізгі теоретикалық мазмұнын меңгеру;  
B. Дүние жүзі елдерінің және аймақтарының кешенді елтанулық 

(тарихи-этнографиялық и діни-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, саяси) 
сипаттама беру, елдерге туризм қызметінің жүзеге асыру механизмін түсіну 
қабілеттері мен туристік саладағы табиғи және экономикалық ресурстарды 
тиімді қолданудың  қағидаларын  меңгеру дағдысын тәжірибеде қолдана 
білу; 

C. Елді елтанулық зерттеу, талдау бойынша  материалдар мен 
ақпараттарды өңдеу мен жұмыс істеуге үйрену; 
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D.Елтанудың санаттары, қағидалары, туралы  және олардың негізгі 
мәселелері мен құндылықтары туралы көз-қарас қалыптастыру;  

Е. кәсіби маман ретінде  тұлғалық қасиеттер мен қабілеттерді дамыту 
мақсатында өздік жұмыстарды орындау дағдыларын арттыру. 

«Елтану» пәнінің әдіснамасы туризм отандық және шетелдік 
ғалымдардың географиялық, экономикалық еңбектері, оқулықтары, оқу 
құралдары, ақпаратттық-ресурстық көздер, интернеттік сайттар, 
энциклопедиялар болып табылады. Пәнді оқыту барысында индукция әдісі, 
жалпыдан жекеге, жекеден жалпыға, жеңілден күрделіге және керсінше әдіс, 
статистикалық тәсіл, туристік аудандастыру дифференциациясы әдістері 
және т.б. белсенді әдістерді қолдану жөн болады. 
 

2. Пән бағдарламасы 

2.1 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 Тақырыптар атауы Дәріс Семина

р 

сабағы 

БӨЖ БОӨЖ 

1-модуль. Елтану оқу және ғылыми пән ретінде 

1.  Елтану және туризмнің 
географиялық негіздері 

1 2 5 1 

2. Дүние жүзіндегі елтанудың 
даму тарихы. Елтанулық 
зерттеулердің жетекші 
бағыттары 

1 2 3 1 

3. Қазіргі кездегі елтанудың 
қызметтері мен қағидалары 

1 2 3 1 

2-модуль.Физикалық-географиялық елтану 
4 Елтанудағы географиялық 

орын және аумақ 
1 2 5 1 

5 Физикалық-географиялық 
елтану 

1 2 5 1 

6 Физикалық-географиялық 
елтану 

1 2 5 1 

3-модуль.  Тарихи- этникалық елтану 

7 Тарихи- мәдени елтану 1 2 5 1 
8 Антропологиялық және 

этникалық елтану  
1 2 5 1 

9 Конфессионалдық елтану. 
Дүниежүзіндегі негізгі 
діндер  

1 2 5 1 

4-модуль.  Экономикалық-әлеуметтік, саяси елтану 

10 Экономикалық елтану. 
Дүние жүзі елдерінің 
экономикалық даму 

1 2 5 1 



5 
 

деңгейі бойынша 
типологиясы 

11 Әлеуметтік – 
демографиялық елтану 

  7  

12 Саяси елтану. Дүние жүзі 
елдерінің саяси 
типологиясы 

  7  

13 Дүние жүзі елдеріндегі 
өнер мен халық 
шығармашылығы мәдениет 
нысаны ретінде 

1 2 5 1 

5-модуль. Дүние жүзіндегі туристік аудандастыру 
14 Дүние жүзіндегі туристік 

аудандастыру: геомәдени 
тәсіл 

1 2 5 1 

15 Дүние жүзіндегі туристік 
аудандасыту: геомәдени 
тәсіл 

  5  

БАРЛЫҒЫ: 15 30 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1 - кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 
түрі 

Сабақ 
тақырыптары 

(ағымдағы 
бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 
(бақылау формасы) 

Тапсыру мерзімі 

Ағымда
ғы 
бақылау 

1-тақырып Әдебиеттертізімін 
құрастыру, елтану және 
туризм терминдерін 
құрастыру, интернет 
сайттарға талдау  

1-ші апта 

 2-тақырып Кезеңдік басылымдарға 
талдау, тақырып 
бойынша реферат 
дайындау 

2-ші апта 

 3-тақырып Мақала (эссе) жазу, өзін-
өзі тексеру сұрақтарын 
жауап беру  

3-ші апта 

   4-тақырып Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 

4-ші апта 
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бойынша).  
баяндама әзірлеу және 
қорғау, сұрақтарға жауап 
беру. 

 5-тақырып Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша).  
баяндама әзірлеу және 
қорғау, сұрақтарға жауап 
беру. 

5-ші апта 

 6-тақырып Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша).  
баяндама әзірлеу және 
қорғау, сұрақтарға жауап 
беру. 

6-ші апта 

 7-тақырып Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша). 
баяндама әзірлеу және 
қорғау, тест сұрақтарын 
құрастыру 

7-ші апта 

 8-тақырып 
 

Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша)презентация 
түрінде, 
баяндама әзірлеу және 
қорғау. 

8-ші апта 

Шептік  
бақылау 

Р1 

1-8 тақырыптар 
аралыгында 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып 
 

Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша)презентация 

9-шы апта 
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түрінде, 
баяндама әзірлеу және 
қорғау. 

 10-тақырып 
 

Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша)презентация 
түрінде, 
баяндама әзірлеу және 
қорғау. 

10-шы апта 

 11-тақырып 
 

Талдамық есеп, тақырып 
бойынша сипаттама 
жоспарын құру 
(студенттің таңдауы 
бойынша)презентация 
түрінде, 
баяндама әзірлеу және 
қорғау, ғылыми 
журналдардағы 
мақалаларға шолу 

11-ші апта 

 12-тақырып 
 

Дүние жүзі саяси 
картасы бойынша 
номенклатура тапсыру, 
тақырып бойынша 
терминология 
құрастыру,  реферат 
әзірлеу және қорғау. 

12-ші апта 

 13-тақырып 
 

Тақырып бойынша эссе 
жазу, баяндама әзірлеу 
және қорғау. 

13-ші апта 

 14-тақырып 
 

Тақырып бойынша  
презентация жасау,өзін-
өзі тексеру сұрақтарын 
жауап беру 

14-ші апта 

 15-тақырып 
 

Кескін картаға түсіру, 
тақырып бойынша 
презентация жасау, тест 
сұрақтарын құрастыру   

15-ші апта 

Шептік  
бақылау 
Р2 

9- 15 тақырып 
аралығында 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорыты
нды 

1-15 
тақырыптар 

Емтихан  Кесте бойынша 
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бақылау аралағында 
3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 
типі 

Бақылау 
формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері** 

Ағымдағ
ы   

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 
ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, 
көлемі  пайымдау, көлемі 3-4мың сөз; 
бірегейлік (95% - кем емес) 

 Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80% - кем емес), 
әдебиетте көздерін таңдаудың  
негізілігі,сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 
безендіруге қойылатын талаптарды  сақтау; 
көлемі  - 8-10 бет. 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін  материалды 
пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 
жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 
аппараттың болуы, қорытындылардың 
анықтығы; бірегейлік (80% - кем емес) - 4-6 
бет. 

 Мультимедиял
ық 
таныстырылым 

Құрылымдық , дербес компьютердің барлық 
мұмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио 
және бейнефайлдар. Анимация, 
гиперсілтемелер, өз жұмысының 
нәтижеелерін ауызша түрде ауиторияда 
жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 
слайдтан көп емес. 

 Талдамық 
есеп 

Талдау мақсатының сәйкестігі, мазмұндылық, 
көрнекілік (статистика, сызбалар, 
диаграммалар, және т.б.), талдау, 
болжамылық; көлемі 10-12 бет 

 Глоссарий 
(сөздік) 

Көлемі–бірі тақырып бойынша кем дегенде 30 
термин 

 Бақылау 
жұмысы 

45 минуттық жазбаша жұмыс және тест 
тапсырмаларының түрлері 

 Номенклатура  Дүние жүзі саяси картасы бойынша кескін 
картада номеклатура тапсыру 

Шептік 
 

Коллоквиум  Шептік бақылау сұрақтары бойынша  
жазбаша  бақылау жұмысы 

Қорытын
ды  

Емтихан 30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 
нұсқаумен). Жауап беру уақыты – 50 минут 

* апта сайынғы тапсырма 
 

3.3 Білімді дағдыларды бағалау өлшемдері 



9 
 

      Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 
білімгерлердің  білімін бағалаудың көпбалдық әріптік бойынша пайызбен 
қойылады. 
 

Әріптік 
жүйе 
бойынша 
бағалау 

Балдардың 
цифрлық 
эквиваленті 

Пайыздық 
қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
баға 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 Жақсы 
B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

«А», «А» («өте жақсы) – егер білімгер барлық бағдарламалық 
материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты дәйекті және логикаға сәйкес 
баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 
қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалдарды 
шешімерді дұрыс негідеп, практикалық жұмысстарды орындауың әр түрлі  
дағдыларды мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен 
жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») – егер білімгер бағдарламалық материалды 
жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 
дәлсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 
практикалық міндеттерді орындау барысындда қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С»,»С-»,»Д+» («қанағаттанарлық») – егер білімгер тек қана 
негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 
дәлелсіздіктерді, ұрыстау емес тұжырымамалары жіберіп, бағдарламалық  
материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында  
қиындық көрсе; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер білімгер бағдарламалық 
материалдың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық 
жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 
(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А-дан А- -ға дейінгі, В- -тен В+  –ке дейін, D-дан С+ –ке дейінауытқу 
амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 
критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 
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3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 
беру рейтінгінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 
бағамен анықталады. 

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орт бақылауаша бағасы мен шептік 
бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 
(семинар  сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы 
бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 сәтіне қарай  студент алған барлық 
ағымағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретіннде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші Р1 немесе 15-ші  (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа 
дейін өткен курс тақырыптарын қорытынылайтын коллоквиумдар, бақылау 
жұмыстар, тетілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2- дегі мазмұны 50%- ға 
50%  деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға ейін дөңгелектенеді. 

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 
олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 
тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. Ол үщін студент 
факультет декан атына өтінішті рәсімдеу қажет.   

Пән бойынша қорытыны баға 1 мен 2 шептік бақылаулар бойынша 
үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде - 60 % және 
қорытынды бақылаудың - 40% анықталады, бұл 100 % құрайды, яғни 
қорытынды баға келесі формула бойыншашығарылады: 
 

Р1 + Р2 
                                              К% = 2        х    0,6 + Е х0,4 
 
мұнда: Р1 – бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 
                   Р2 - екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 
                   Е – емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 
 
Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағайда, оның бағасы орташа 
рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+ курстық жұмыс бойынша алынған 
балл)/ 3.  
    Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 
есептеу үшін білімгердің  білім шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%  
дейінгі пайыздара  бағалау қажет.  
 Несиелік технология бойынша білім алатындардың білімдерін бағалаудың 
көпбалдық әріптік жүйе төменде келтірілген. 

 
  3.5 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 
қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы 
өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін 
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енгізіп, апелляциялық ведомості дайындайды. Студенттердің өтініші 
апелляциялық ведомостін даярлайы. Студенттердің өтініштері аппеляциялық 
ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу бөлімінің 
қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия қарау үшін 
кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде 
қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен 
ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді еңгізу 
үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 
ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 
4. Курс саясаты: 

1. Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және  дәрістерде, 
семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау; 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестелерін 
сақтау; 

3. Бақылаудың барлық түрлерінде міндетті түрде қатысу  (дәрістерге 
және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орынауға бақылау, 
шептік бақылау, қорытынды бақылау); 

4.  Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 
толық  көлемінде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 
деканаттың рұқсаты бойынша); 

5. Студент  Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 
кезінде ұылы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 
іскер киімде келуі тиіс. 

6. Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 
мобильдік байланыс құралдарын пайалану фактілер орын алған жағдайда, 
бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ. ЕЛТАНУ ОҚУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ПӘН РЕТІНДЕ 

 
1-ТАҚЫРЫП. Елтану және туризмнің географиялық негіздері 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Елтанудың негізгі мектептері мен кезеңдері 
2. Елтанудағы зерттеу нысаны және пәні 
3. Елтанудың әдістері мен қызметтері  
4. Елдің бейнесі және кешенді елтанулық сипаттама  
Әдебиеттер: 1,3,4,8,13,14,17 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Елтану ғылыми географиялық пән ретінде 
2.Елтанудағы зерттеу нысаны және пәні 
3. Елтану және туризм терминдері, олардың байланысы 
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2 сабақ 

1. Елтанудың даму тарихының кезеңдері 
2. Елтанудың әдістері мен қызметтері  
3. Елдің бейнесі және кешенді елтанулық сипаттама  
 
БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 

1. Әдебиеттер тізімін құрастыру 
 2. Елтану және туризм терминдері, олардың байланысын анықтау 
 3. Елтанудағы негізгі ақпараттар көздерін қарастыру. 
ИНТЕРНЕТ-САЙТТАРҒА ТАЛДАУ. Интернет-сайт ақпарттық қол жетімділігі жене 
ақпараттық түсінілігімен, ондағы материалдардың тартымдылығы мен көрнекілімен, 
жұмыстың ыңғайлығы тұрғысынан талдануы тиіс.  
http://www.kaztour-association.com/ 
http://www.eco-tourism.kz/ 
http://www.tours.ru  
http://www.1000turov.ru  
http://www.indratour.net  
http://www.vokrugsveta.ru/  
http://geographyofrussia.com/strany-mira/ 
http://style.rbc.ru/news/travel/ 
http://www.avialine.com/ 
http://www.vsevedtravel.ru/ 
http://kruiz.info/ 
http://www.timeout.com/ 
http://www.minicount.narod.ru 
http://www.garshin.ru/travel/regions/index.html 
http://www.photostranger.com/ 
http://snatenkov.ru/ 
http://tours.babaev.net/ 
http://levoyage.narod.ru/ 
http://vedmin.narod.ru/ 
http://leili.ru/03.2002/puteshestvie/ 
http://world.lib.ru/ 
http://www.tourism.ru/ 
http://www.totzyv.ru/ 
http://www.otzyv.ru/ 
http://travelboard.ru/ 
http://etur.ru/ 
http://www.virtualtravel.ru/ 
http://privetmi.ru/ 
(*студент талдау үшін оқытушымен келісе отырып таңдалады). 
  

БОӨЖ тапсырмалары:  

 Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Елтанудың негізгі зерттеу мектептері 
2. Елтанудың әдістері мен қызметтері  
3. Елтану ғылыми географиялық пән ретінде 
4. Елтану және туризм  



13 
 

5. Елтанудың даму тарихының кезеңдері 
 

2-ТАҚЫРЫП. Дүние жүзіндегі елтанудың даму тарихы. елтанулық 

зерттеулердің жетекші бағыттары  

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Елтану географиялық ғылымдар жүйесінде 
2. Елтанудың туризм және басқа да ғылымдармен байланысы 
3. Туризмдегі елтанудың рөлі  
Әдебиеттер: 1,3,4,9,13,13,14,17 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Кешеңді елтанудың географиялық негіздері. Елтанудың түрлері  
2. Елтанудағы жалпылылық және ерекшеліктері. 
3.  Елтану және картография 

2 сабақ 

1.Аймақтану және өлкетану. Аймақтық география 
2.Табиғи-аумақтық кешеңдер. Аумақты құрылымдандыру 
3. Рекреация, туризм және рекреациялық елтану 
 
БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 

 КЕЗЕҢДІК БАСПАЛАРДАҒЫ БАСЫЛЫМДАРДЫ ТАЛДАУ. Басылымды 
талдау: автормен баяндалған негізгі жайдайлары мен анағұрлым маңызды 
позицияларға түйіндеме (резюме) жасау. 
� зерттелген мәселе немесе құбылыстың негізгі проблемасы (мәселе)мен 
болашағын анықтау;  
� Талданған құбылысқа немесе мәселеге деген студенттің өз жеке көз-
қарасы. Талданған мақаланың көлемі 4000 белгіден кем болмауға тиіс. 
Талдаумен бірге талданған мақаланың көшірмесін тапсыру керек. Мақаланы 
таңдау барысында келесі  кезеңдік арнайы маманданған басылымдарды 
қолдануғ болады:  «ГЕО», «Вокруг света», «Туризм: практика, проблемы, 
перспективы», «Ветер Странствий», «Турбизнес», «Мир путешествий», 
Журнал "Discovery Central Asia", Журнал "ЭКС", "Дневник 
путешественника», 2013-2016 ж.ж. 
БОӨЖ тапсырмалары:  

 Келесі тақырыптарға реферат әзірлеу және қорғау: 

1. Елтанудың географиялық ғылымдар жүйесіндегі орны 
2. Елтанудың туризм және басқа да ғылымдармен байланысы 
3. Туризмдегі елтанудың рөлі  
4. Елтанудың түрлері  
5. Елтану және картография 
6. Аймақтану және өлкетану. 
7.Аймақтық география 
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8. Туризм және рекреациялық елтану 
 

3-ТАҚЫРЫП. Қазіргі кездегі елтанудың қызметтері мен қағидалары  

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Қазіргі кездегі кешеңді елтанудағы пікірталастық сұрақтар. Елтанудың 
ғылыми және қолданбалы міндеттері 
2. Елтанудың кешенділік элементтері 
3. Елтану жөніңдегі ақпарат көздері 
Әдебиеттер: 1,3,4,8,13,14,17 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Қазіргі кездегі кешеңді елтанудағы пікірталастық сұрақтар. Елтанудың 
ғылыми және қолданбалы міндеттері 
2. Казіргі кездегі елтанудағы синтездің тұжырымалары 
3. «Анықтамалық», «дербестік», «кешендік» және «мәселелік» елтану 
 

2 сабақ 

1. Елтанудың кешенділік элементтері.Аумақтың кешенді елтанулық 
сипаттамаларының құрылымы 
2. Елтанудағы ақпарат көздері. Карта елтанулық ақпарат көзі ретінде 
3. Интернеттің елтану мен туризмдегі рөлі 
 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 

МАҚАЛА (ЭССЕ) ЖАЗУ. Студент кез-келген елдің кешенді туристік 
елтанулық сипаттамасының бір бөлімі бойынша мақала жазады. Мақаланың 
көлемі 4000 белгіден аз болмауға тиісті. Ғылыми мақаланың үлгілі 
құрылымы:  

� кіріспе;  
� мәселені құрастыру;  
� зерттеудің жүргізілуін сипаттау (теоретикалық немесе тәжірибелік);   
� әдістемелік тәсілдерді, жолдарды сипаттау; 
� жалпы қызметтің нәтижесін;   
� қорытынды.   

Мақала мазмұнына қойылатын талаптар: 
- ғылымилылық (ғылыми әдістерді, жаңа тәсілдері қолдану); 
- жаңашылдығы мен біртумалылығы(оригинальдылығы) (жаңа идея, 

технология, тәсіл-әдіс, шешудің оригинальды нұсқалары).   
- тәжірибелілігі (тәжірибелік маңыздылығы).   
- әдістемелілігі (кезеңділігі, сатылылығы, мақаладағы пайдалы 

ұсыныстармен анықталады).   
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- сендірерлілігі (цитаталар мен дәйектемелердің, қорытындылардың, 
нәтижелердің шынайылылығы, статистикалық мәліметтердің бар 
болуы, логикалылық,  интерпретация (түсіну)).   

 Мәтіндегі сөйлемге талаптар:  
-   қисындылық (себеп-салдар байланысы, қисынды өтулер, өзара 

байланыстар);  
- түсініктілік (қолданылған түсініктер мен терминдердің, мысалдардың 

толық нақтылығы).  
- Оригинальдылығы (үйлестілік (аналогия), цитата, афоризмдер (нақыл 

сөздер), суреттердің болуы). 
- толықтылығы (мәтін мазмұнының дұрыс аяқталуы, қысқаша мазмұнды, 

негізгі құрылымдық бөлшектердің болуы) 
 БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазіргі кездегі кешеңді елтанудағы пікірталастық сұрақтар қандай?  
2. Елтанудың ғылыми және қолданбалы міндеттері қандай? 
3. Казіргі кездегі елтанудағы синтездің тұжырымаларын атаңыз? 
3.«Анықтамалық», «дербестік», «кешендік» және «мәселелік» елтану 
дегеніміз не ? ажыратып беріңіз? 
4. Елтанудың кешенділік элементтерін атаңыз?   
5. Аумақтың кешенді елтанулық сипаттамаларының құрылымы? 
6. Елтанудағы ақпарат көздерінің түрлері? 
7. Карта елтанулық ақпарат көзі ретінде атқаратын рөлі? 
7. Интернеттің елтану мен туризмдегі рөлі қандай? 
 

2-МОДУЛЬ.ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЕЛТАНУ 

 
4-ТАҚЫРЫП. Елтанудағы географиялық орын және аумақ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.  Географиялық орынның қасиеттері және кеңістіктің жіктелуі 
2. Аумақтың сипаттамалары. Ел аумағының құрамы 
3. Ел аумағының параметрлері. Мемлекеттік шекараны белгілеу кезеңдері  
Әдебиеттер: 1,3,4,8,13,14,17 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Географиялық орынның қасиеттері және кеңістіктің жіктелуі 
2. Едің географиялық орны және туризмге тигізетін әсері  
3. Азия елдерінің географиялық орны 
 

2 сабақ 

1. Шетелдің Еуропа елдерінің географиялық орны 
2. Африки елдерінің географиялық орны 
3. Америка елдерінің географиялық орны 
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БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырма: 

1. Туризмдегі  «Географиялық орын» түсінігі. 
2.  Кез келген бір елдің географиялық орнының сипаттамасының жоспарын 
құру (студенттің таңдауы бойынша): 

� Солтүстіктен оңтүстікке қарай және  батыстан шығысқа қарай градус 
және шақырым қашықтықтарының созылуы.   

� Теңіздік шекаралары.  
� Белдеулік және табиғат зоналарындағы орналасуы  
� Елдің географиялық орналасу ерекшеліктерінің  елдің табиғи жағдайы 

мен туримзге әсері  
� Құрлық шекаралары 
� Елдің соңғы нүктелері и олардың географиялық координаттары.  
� Материктегі экватор және нөлдік меридиан қатынасы бойыншы 

орналасуы. 
� Елдің астанасы және оның координаттар 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Елтану түрлері 
2. Аумақтың кешенді елтанулық сипаттамаларының құрылымы 
Келесі сұрақтарға жауап беру: 
1. Елдің  географиялық орны дегеніміз не? 
2. Елде географиялық орынның қандай санаттары айқындалады? 
3. «Географиялық орын» түсінігінің көлемі мен мазмұнын ашыңыз және   
мысал келтіріңіз?  
4. Елдің географиялық орны туризмге қалай әсер етеді? 
5. Елдің географиялық орны туризм әсер ететін дәлелдейтін мысал 
келтіріңіз? 
 

5-ТАҚЫРЫП. Физикалық-географиялық елтану 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Дүние жүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалына баға беру 
2. Дүние жүзін физикалық-географиялық аудандастыру  
3. Елдің табиғи ресурстары шаруашылық пен туризмді ұйымдастырудың 
негізі ретінде  
Әдебиеттер: 4,5,6,7,18,20 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Табиғи ресурстар және табиғи-ресурстық потенциал 
2. Дүние жүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалына баға беру 
3. Рекреция және туризмнің табиғи негізі. Табиғи-ресурстік потенциалдың 
құрылымы 
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4. Рекреация және рекреациялық ресурстар. Рекреация табиғатты 
пайдаланудың қосалқы түрі ретінде 
 

2 сабақ 

1. Дүние жүзінің физикалық-географиялық аудандастырылуы 
2.Ендік зоналық және биіктікбелдеулік. Физикалық-географиялық елдер 
және провинциялар 
3. Елдің табиғи ресурстары шаруашылық пен туризмді ұйымдастырудың 
негізі ретінде  
4. Табиғи-ресурстық елтану туралы түсінік. Экологиялық елтану 
5. Табиғи мұра нысандарының географиясы туризм нысаны ретінде. Дүние 
жүзінің физикалық-географиялық картасы және оның ақпараттық 
ерекшеліктері 
 
БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:  

1)Елдің табиғи-ресурстық потенциал негізін құрайтын  табиғи ресурстарды 
айқындаңыз. Олар қандай бірліктермен және өлшемдерімен сипатталады.  
2) Кез-келген бір елдің мысалында келесі табиғи ресурстардың сипаттамасын 
беріңіз:  
- минералды-шикізат ресурстары; 
- су ресурстары; 
- биологиялық ресурстар; 
- рекреациялық ресурстар; 
  БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Табиғи потенциалға баға беру 
2. Физикалық- географиялық елтану 
3. Туризмің дамуына қатысты табиғи ресурстар 
4. Экологиялық елтану 
Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Кешеңді елтанудың географиялық негіздері және елтанудағы рөлі қандай? 
2.Физикалық географиялық аймақтар және провинциялар  
3. Туризмің дамуына қатысты табиғи ресурстарды атаңыз? 
4.Дүниежүзінің физикалық -географиялық картасы және оның ақпараттық 
ерекшеліктері қандай? 
 

6-ТАҚЫРЫП. Физикалық-географиялық елтану 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар 
дүниесі және туризмнің байланысы (Азия және Африкие елдері) 
2. Елтанудағы биіктік белдеулерін және климаттық факторларды зерттеудің 
ерекшеліктері (Америки және Азия елдері) 
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3. Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер).Азиядағы теңіздері: сипаттамалары, ерекшеліктері мен 
айырмашылықтары. Орталық Еуропа өзендері. Американың Ұлы 
көлдер жүйесі 
Әдебиеттер: 1,3,4,8,13,14,17 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері 
2. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Азия және Африка елдері) 
3. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Америки және 
Азия елдері) 

2 сабақ 

1. Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер) және климаттық факторлар 
2.Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Америка елдері және Австралия ) 
3. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Африка және 
Еуропа елдері) 
 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Кез келген бір елдің табиғат жағдайының жалпы 
сипаттамасын құрастыру (студенттің таңдауы бойынша).Сипаттама жоспары:  

1. Ел аумағының географиялық зерттедуі 
2. Жер бедері және геологиялық құрылымы  
3. Елдің аумағын шайып жатқан теңіздер  
4. Елдің ішкі сулары  
5. Климат.  
6. Топырақ жамылғысы 
7. Биогендік компоненттер. 

  БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Туризмдегі табиғи орта дегеніміз не және оның рөлі мен мәні? 
2. Табиғатқа туристік елтанулық сипаттама беруде жер бедерінің негізгі рөлі 
қандай? 
3. Туризмдегі жер бедерінің түрлілігінің маңыздылығы қандай? 
4.Климат пен ауа райынының айырмашылығы және олардың туризмге әсері? 
5. Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшеліктерін  сипаттаңы 
және олардың елдегі туризмнің дамуына әсері? Мысал келтіріңыз? 
6. «Табиғат зона»  түсінігі? Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу және баға 
берудің әдістерінің ерекшеліктері? 
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7. Елдегі туризм және фауна, флораның өзара байланысын түсіндіріңіз? 
Мысал келтіріңіз? 
 

3-МОДУЛЬ.  ТАРИХИ- ЭТНИКАЛЫҚ ЕЛТАНУ 

 
7-ТАҚЫРЫП. Тарихи- мәдени елтану 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Дүние жүзінің тарихи географиясы және тарихи-мәдени елтану 
2.Дүние жүзі өркениеттерінің ежелгі орталықтары 
3. Мәдениеттің ежелгі ескерткіштері 
Әдебиеттер: 2,3,4,8,10,14,15 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Дүние жүзінің тарихи географиясы және тарихи-мәдени елтану 
2. Дүние жүзі өркениеттерінің ежелгі орталықтары. Өркениеттің шарықтауы 

және құлдырауы 
3. Мәдениеттің ежелгі ескерткіштері. Аймақтардың тарихи-мәдени 
ерекшеліктерінің  олардың табиғаты және халқымен байланысы  
 

2 сабақ 

1. Тарихи және мәдени үрдістердің  кеңістіктік және уақыттық ерекшеліктері. 
Еуропадағы мәдени ландшафттардың тарихы 

2. Материалды және рухани мәдениеттің нысандары елтану мен туризмнің 
негіздері ретінде 

3. Ежелгі мәдениет ескертіштерінің географиясы туризм нысандары ретінде 
 
БӨЖ тапсырмалары: 

     Тәжірибелік тапсырмалар: Кез-келген Еуропа елінің тарихи сипаттамасының 
бөлігін құрастыру (елеулі тарихи оқиға) және кез-келген Азия елінің тарихи-
елтану сипаттамасын құрастыру 
БӨЖ тапсырмалары 
Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Әлемнің ежелгі өркениет 
2. Әлемнің ежелгі ескерткіштері 
3. Ежелгі ескерткіштер географиясы және туризмдегі рөлі 
4. Монғолия елінің тарихи сипаттамас  
5. Вьетнам елінің тарихи сипаттамасы 
Тест сұрақтарын жауап беру 

 

8- ТАҚЫРЫП. Антропологиялық және этникалық елтану 
 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Дүние жүзілік елдердің және аймақтардың антропологиялық ерекшеліктері 
2. Адамзат тарихыңдағы тілдің пайда болуы мен рөлі 
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3. Дүние жүзілік елдердің және аймақтардың лингвистикалық ерекшеліктері 
4. Этностар, олардың пайда болуы және көшіп-қон 
Әдебиеттер: 1,2,4,5,13,14,15 

 
Семинар сабақтарының жоспары ( 2 сағат) 

1 сабақ 

1.Халықтар географиясы.Дүние жүзілік елдердің және аймақтардың 
антропологиялық ерекшеліктері 
2. Дүниежүзілік тілдер. Адамзат тарихыңдағы тілдің пайда болуы мен рөлі 
3. Лингвистикалық география туралы түсінік. Дүние жүзілік елдердің және  
аймақтардың лингвистикалық ерекшеліктері 
 

2 сабақ 

1. Дүние жүзі елдерінің этникалық, нәсілдік құрамының ерекшеліктері 
2. Этностар, олардың пайда болуы және көшіп-қон 
3. Этногенез теориясының негізі 
 
БӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырмалар:Кез-келген бір ел халқының этикалық 
сипаттамасын жасау. Тақырып бойынша мақалаларға шолу жасау. Үнді-
тілдер жанұясы:  құрамы,  тілдер  топтарының ерекшеліктері (бір тіл тобына 
сипаттама беру). Кез келген бір елдің топонимикалық сөздігін құрастыру.  
 БӨЖ тапсырмалары 
Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Антропологиялық елтану 
2. Негізгі нәсілдері және олардың антропологиялық белгілері  (Солтүстік 

және Оңтүстік Америка елдері) 
3. Этностар: даму кезеңдері, этничкалық қауымдар (Еупопа елдері 
4. Тарихи қауымдар (Азия елдері) 
5. Этнолингвистикалық елтану 
6.  Топонимика мәні және қызметі (Еуропа қалаларының топонимикасы).  
7. Азия елдеріндегі вербальды емес тілдердің ерекшеліктері  
8. Африкадағы түстер тілі 
9. Тілдік  (тоқауыл) барьер  және турфирм қызметіндегі оны жеңудің 

жолдары, қазақстандық және шетелдік туристердің іс-әрекеттері  
10.  Туристік аймақтардағы қалыптасқан салем беру және араласудың 

формалары (елдің мысалында) 
 

9- ТАҚЫРЫП. Конфессионалдық елтану. дүние жүзіндегі негізгі діндер 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Діншілдіктің (наным)  пайда болуы және дамуы (эволюция) 
2. Дүние жүзі елдеріндегі негізгі діндер мен нанымдар. 
3. Конфессионалды елтану және геосаясат 
Әдебиеттер: 3,8,9,10,11,12,15,16,17,25,40,41,42,50 
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Семинар сабақтарының жоспары ( 2 сағат) 

1 сабақ 

1. Діншілдіктің (наным)  пайда болуы және дамуы (эволюция) 
2. Дүние жүзі діндер географиясы. Діндер сипаттамасының жоспары  
3. Конфессионалды елтану және геосаясат 
 

2 сабақ 

1. Дүние жүзіндегі негізгі дін топтарының өзара қатынасы мен байланысы 
2. Америка және Африка елдерінің этноконфессионалдық ерекшеліктері 
3. Азия және Еуропа елдеріндегі этноконфессионалдық ерекшеліктері 
 
БӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырмалар:Кез-келген бір елдің дініне сипаттама құрастыру. 
Тапсырманы презентация түрінде рәсімдеу.  
 БӨЖ тапсырмалары 
Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Этноконфессионалдық елтану 
2. Америка елдерінің этноконфессионалдық ерекшеліктері 
3. Ламаизм 
4. Зороастризм 
5. Мормондар 

 
 

4-МОДУЛЬ.  ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК, САЯСИ ЕЛТАНУ 

 
10-ТАҚЫРЫП. Экономикалық елтану. дүние жүзі  

елдерінің экономикалық даму деңгейі бойынша типологиясы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Дүние жүзілік аймақтарыныңэкономикалық ерекшеліктері және құрылымы 
2. Дүние жүзі елдері мен аймақтарындағы шаруашылық мамандану 
3. Табиғи-ресурстік потенциал және табиғатты пайдалану 

Әдебиеттер: 3,8,9,10,11,12,15,16,17,25,40,41,42,50 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Табиғи-ресурстік потенциал және табиғатты пайдалану 
2. Еуропа елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 

Елдердегі шаруашылық мамандану 
3. Азия елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі 

шаруашылық мамандану 
 

2 сабақ 
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1. Америка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
2. Африка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
3. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің экономикалық 
сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі шаруашылық мамандану 
 
БӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырмалар:Кез келген бір елдің экономикалық сипаттамасын 
жасау, презентация түрінде. 
 БӨЖ тапсырмалары 
Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Экономикалық елтану 
2. Үш саладағы маманданған салалар:қызмет көрсету салалары, 

өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы Еуропа елінің мысалында) 
3. Көңіл көтеру индустриясы (Америка елдерінің мысалында) 
4. Дүние жүзілік шаруашылық көрсеткіштері. Қызмет көрсету саласы.  
5. Елдердегі экономикалық  ерекшеліктері 

 

11-ТАҚЫРЫП. Әлеуметтік –демографиялық елтану 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Әлеуметтік елтану және туризм 
2. Дүние жүзілік аймақтарының әлеуметтік даму ерекшеліктері және 

құрылымы 
3. Дүниежүзіндегі демографиялық үрдістер және оның туризмге әсері  

Әдебиеттер: 3,8,9,10,11,12,15,16,17,25,40,41,42,50 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Дүние жүзілік аймақтарының әлеуметтік даму ерекшеліктері және 
құрылымы 

2. Еуропа елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   

3. Азия елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
 

2 сабақ 

1. Америка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
2. Африка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
3. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің әлеуметтік даму жағдайы 
және оның туризмге әсері (тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл 
және қала халқы)   
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БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Кез келген бір елдің әлеуметтік сипаттамасын 
жасау, презентация түрінде. «Дүние жүзі халқы» тақырыбы бойынша 
ғылыми журналдардағы мақалаларға шолу 
БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Африка елдерінің геодемографикалық ерекшеліктері 
2. Батыс Еуропа елдері халқының кеңістіктік ерекшеліктері   
3. Азия елдері халқының сапалық ерекшеліктері  

 

12-ТАҚЫРЫП. Саяси елтану. дүние жүзі елдерінің саяси типологиясы 
Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Дүние жүзінің саяси географиясы және елтану 

2. Дүние жүзінің саяси картасы 

3. Мемлекеттік құрылым (унитарлық және федерациялық мемлекет),  
4. Саяси одақтар. саяси қақтығыстар және геосаясат 

5.  Ғаламшардағы «ыстық нүктелер» және олардың халықаралық туризмге 
әсері 

Әдебиеттер: 3,8,9,10,11,12,15,16,17,25,40,41,42,50 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Дүние жүзінің саяси географиясы және елтану  
2. Дүние жүзінің саяси картасы.Оның қалыптасуының негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктері  
3. Дүние жүзінің саяси картасындағы өзгерістердің себебі 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік құрылым (унитарлық және федерациялық мемлекет), 
(монархия және республика) 

2. Саяси одақтар. саяси қақтығыстар және геосаясат 
3. Ғаламшардағы «ыстық нүктелер» және олардың халықаралық туризмге 

әсері 
 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Дүние жүзі саяси картасы бойынша номенклатура 
тапсыру. Тақырып бойынша терминология құрастыру.Туризм дамуының 
саяси жағдайларына сипаттама (нақты бір мысалмен) 
БОӨЖ тапсырмалары:  

 Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Туризмнің дамуына саяси жағдайларын зерттеудің әдістері  
2. Туризм дамуының саяси жағдайлары  
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3. Елдің мемлекеттік құрылымын қарастырудың негізгі сұрақтары. Елдің 
ішкі және сыртқы саясаты, және олардың туризмге әсері (бір ел 
мысалында) 

4. Түрлі елдердегі туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
белгілері  

5. «Ұлттық туристік әкімшілік» түсінігі, Астана сиппатамасының мәні   
6. Дүние жүзіндегі елдердің типтері  
7. Дүние жүзінінің саяси картасы  
8. Дүние жүзінінің саяси картасының қалыптасу кезеңдері  
9. Мемлекеттік орналасуы мен құрылымы бойынша елдердің жіктелуі  

 
13-ТАҚЫРЫП.  Дүние жүзі елдеріндегі өнер мен халық 

шығармашылығы мәдениет нысаны ретінде  
Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Туризмдегі мәдениеттің рөлін зерттеудегі елтанулық тәсіл  
2. Жеке өнер түрлерін  туристік зерттеудің әдістері  
3. Халықтық шығармашылықты зерттеудің  әдістік негіздері  
Әдебиеттер: 3,8,17,28,29,30 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Туризмдегі мәдениеттің рөлін зерттеудегі елтанулық тәсілдер. Негізгі 
түсініктер: өнер, шығармашылық мәдениет, мәдени құндылықтар, 
шығармашылық бағыттар, шығармашылық ережелер мен қағидалар, 
шығармашылық стиль, кәсіби өнер, саулет, ескерткіштер,мұражай, театр 
және т.б.  
2. Елдердегі дәстүрді зерттеу әдістері, олардың туризмге әсері. Негізгі 
түсініктер: дәстүр, ғұрып,  салт жора, ырым,  рәсім және т.б.  
3. Елдердегі халық шығармашылығын зерттеудің әдістерді және оның 
туризмге әсері. Негізгі түсініктер: халық шығармашылығы,  ұлттық асхана, 
ұлттық мейрамдар және т.б.  
 

2 сабақ 

1. Еуропа мен Азия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға 
беру 
2. Америка елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға беру 
3. Африка мен Австралия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және 
баға беру 
 
БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Дәстүрді жүзеге асырудың негізгі формаларына 
сипаттама беру. Белгілі бір елдің мысалында ұлттық дәстүрлі өнер (нақты бір 
мысалмен) және оның туризмге әсері эссе түрінде рәсімдеу. 
БОӨЖ тапсырмалары:  
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 Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Өнер мәдениет компоненті ретінде  
2. Туристік елтанудағы өнердің негізгі түрлері және олардың 

сипаттамалары  
3.  «Шығармашылық стиль» және «шығармашылық қағида(канон)» және 

олардың айырмашылығы(нақты бір мысалмен) 
4. «Шығармашылық мәдениеттегі дәстүр» түсінігі және олардың типтері 

мен туристік елтанудағы рөлі  
5. Заманауи жаппай мәдениет. Туристік елтанудағы жаппай мәдениетті 

зерттеу әдістері 
 

5-МОДУЛЬ. ДҮНИЕ ЖҮЗІНДЕГІ ТУРИСТІК АУДАНДАСТЫРУ 

 

14 -ТАҚЫРЫП. Дүние жүзіндегі туристік аудандастыру:  геомәдени 

тәсіл 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Туристік аудандардың жіктелуі 
2. Туристік аумақтар жүйелерінің қалыптастыру тұжырымдамасы 
3. Туристік аумақтық жүйелерінің құрылымы. Туристік 
аудандардыңиерархиясы (туристік-рекреациялық зона, туристік 
макроаудандар, туристік мезоаудандар, шағынаудандар) 
Әдебиеттер: 3,8,17,28,29,30 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1.Туристік аудандардың жіктелуі 
2. Туристік аумақтар жүйелерінің қалыптастыру тұжырымдамасы 
3.Туристік аумақтық жүйелерінің құрылымы. Туристік аудандардың 
иерархиясы (туристік-рекреациялық зона, туристік макроаудандар, туристік 
мезоаудандар, шағынаудандар) 
 

2 сабақ 

1. Туристік аудандардың жіктелуі: пайда болу уақыты бойынша, қалыптасу 
алғышарттары бойынша 
2. Туристік аудандардың жіктелуі: туристік инфрақұрылым даму деңгейі 
бойынша, туристік мамандануы бойынша 
3. Туристік аудандардың типтерін анықтау. Дүниежүзінің рекреациялық 
аудандастырылуы  
 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар: 
Кез келген бір туристік мезо-немесе микроаймақтардың біреуіне төмендегі 
жоспар бойынша презентация жасау: 
1. Мәдени–танымдық туризмді дамыту болашағы тұрғысына туристік 
аймақты таңдауды негіздеу. Аталмыш туристік аймақтағы мәдени-танымдық 
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туризмнің қазіргі жағдайы мен дамуы болашағына баға беру үшін 
қолданылатын әдебиеттер мен басқа да ақпарат көздеріне  шолу жасау 
2. Туристік аймақтың физикалық-географиялық сипаттамасы  (климат, 
табиғат зоналары, жер бедері, жануарлар дүниесі мен өсімдіктер 
жамылғысы) 
3. Туристік аймақтың этнодемогеографиялықсипаттамасы (халық саны және 
орналасу тығыздығы, негізгі қалалары, халықтың діни және этникалық 
құрамы,  кең таралған тіл түрлері) 
4. Туристік аймақтың мемлекеттік және саяси құрылымының ерекшеліктері  
5. Қысқаша тарихи анықтама (ел аймағының негізгі тарихы даму кезеңдері) 
6.  Елдің туристік аймағының этномәдени ерекшеліктері (әдеттер, ғұрыптар, 
гастрономиялық құмартушылықтары, мереке-мейрамдары, амандасу және 
салем беру әдістері, ұлттық батырлары, шетелдіктері қатынастары ) 
7.Елдің туристік аймағындағы дүние жүзілік мәдени мұра нысандары (саны, 
жіктеуі, орналасу ерекшеліктері).  
8. Елдің туристік аймағындағы дүние жүзілік табиғи мұра нысандары және 
туристік ресурстар (мәдени-танымдық тур бағдарламаларын түрлендіру 
мақсатында) 
9. Туристік аймақтағы мәдени-танымдық туризмнің және басқа да туризмнің  
қазіргі жағдайы мен дамуы болашағына баға беру  
10. Аймақтың аумағындағы отандық туроператорлар құрастырған негізгі 
турлары    
БОӨЖ тапсырмалары:  

 Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазіргі кездегі туризм географиясында дүние жүзінің қандай ірі туристік 
аймақтарын айқындау белгіленген?  
2. Туристік-рекреациялық жүйеде ұсынылған туристік аудандар иерархиясы 
(саты)  қалай құрастырылған?  
3. Аумақты аудандастырудың геотарихи (мәдени-тарихи)  тәсілінің 
ерекшелігі неден тұрады?  
 

15-ТАҚЫРЫП. Дүние жүзіндегі туристік аудандастыру:  геомәдени тәсіл 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Дүние жүзінің туристік аймақтары (мәдени ерекшеліктерін ескере 
отырып)  
2. Шетелдік Еуропа, Ресей, Батыс және Орта Азия, Шығыс, 
Оңтүстіктуристік аймақтары 

3. Австралия және Мұхиттық аралдар, Мұсылмандық Солтүстік Африка, 
Оңтүстік және Орталық Африка, Солтүстік Америка, Мезоамерика, Оңтүстік 
Америка туристік аймақтары 

Әдебиеттер: 3,8,17,28,29,30 
 

Семинар саақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Шетелдік Еуропа, Ресей туристік аймақтары 
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2. Батыс және Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия туристік аймақтары 

3. Австралия және Мұхиттық аралдар  туристік аймақтары 

 
2 сабақ 

1. Мұсылмандық Солтүстік Африка, Оңтүстік және Орталық Африка 
туристік аймақтары  

2. Солтүстік Америка, Мезоамерика туристік аймақтары 

3.  Оңтүстік Америка туристік аймақтары 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар: 
1) Дүние жүзінің туристік аудандастырылуын кескін картаға түсіру  
2) Кез келген бір елдің туристік аймағы бойынша мәдени-танымдық тур 

бағдарламасын құрастыру (прентация түрінде): 
   Оқулықтардағы дүние жүзілік мәдени мұра нысандарының қысқаша 
сипаттамаларына сүйене отырып, жалпыгеогарфиялық және тақырыптық 
карталар, автомобильдік жолдар мен басқа да ақапарт көздерін қолдана 
отырып, таңдалған туристік мезо-микро аймақ бойынша ұзақтығы 7-10 күнге 
созылатын мәдени-танымдық турдың бағдарламасын құрастыру.  
  Турдың бағдарламасын құрастыру келесі сатылы жұмыс кезеңдері арқылы 
жүзеге асырылуы тиіс:     
-   Оқулықтардағы дүние жүзілік мәдени мұра нысандарының құрамы мен 
орналасқан орын және басқа да мәдени құндылық нысандарды анықтау 
(қосымша ақпарат көздері арқылы);  
- саяхаттың мерзімін анықтау;  
- туристердің саны мен құрамын анықтау;  
- тур маршруты мен мүмкін экскурсияларды анықтау; 
-  маршруттың әбір пунктеріндегі тоқтаудың ұзақтағын анықтау;  
- туристердің тұратын орнындарын анықтау; 
- саяхат жүзеге асырылуы үшін көлік түрін анықтау;  
-маршрут пунктерінің арасындағы арақашықтықты және көшу (орын 
ауыстыруға) үшін уақытты анықтау;   
- турдың бағдарламасын құрастыру. 
БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Туристік аудандастырудың қандай белгілері аумақтың мәдени мұрасының 
ерекшелігін анағұрлым толыққанды ескерілуіне мүмкіндік береді?  
2. Мәдениет географиясы тұрғысынан әлемнің туристік аймақтарын 
белгілегенде шекараның қандай түрлерін ескеру жөн болады? 
Тест сұрақтарын жауап беру 
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Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.   
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19. Шестаков, В.П. США: псевдокультура или завтрашний день Европы?/ 
В.П. Шестаков. – М.: ЛКИ, 2012. – 224с. 
20. Страны и  народы:  в 20  томах . - М ., 1978-1985. 
21. Путеводители по странам,  регионам  и городам  мира.  
22. Страны и  народы.  Популярная энциклопедия . - С- Пб, 1997 
23. Журнал «Турбизнес» (ежемесячный) [информационно-аналитический 
журнал для специалистов туристической отрасли, официальный сайт 
:www.tourbus.ru] 
24. Журнал GEO 
25. Журнал Вокруг света 
26.  Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» 
27. Журнал «Ветер Странствий»,  
28. Журнал «Мир путешествий»,  
29. Журнал "Discovery Central Asia",  
30. Журнал "ЭКС" 
31. Журнал "Дневник путешественника» 
32. Интернет ресурстар: 
http://www.tours.ru  
http://www.1000turov.ru  
http://www.indratour.net  
http://www.vokrugsveta.ru/  
http://geographyofrussia.com/strany-mira/ 
http://style.rbc.ru/news/travel/ 
http://www.avialine.com/ 
http://www.vsevedtravel.ru/ 
http://kruiz.info/ 
http://www.timeout.com/ 
http://www.minicount.narod.ru 
http://www.garshin.ru/travel/regions/index.html 
http://www.photostranger.com/ 
http://snatenkov.ru/ 
http://tours.babaev.net/ 
http://levoyage.narod.ru/ 
http://vedmin.narod.ru/ 
http://leili.ru/03.2002/puteshestvie/ 
http://world.lib.ru/ 
http://www.tourism.ru/ 
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http://www.totzyv.ru/ 
http://www.otzyv.ru/ 
http://travelboard.ru/ 
http://etur.ru/ 
http://www.virtualtravel.ru/ 
http://privetmi.ru/ 
 

 

Студенттердің білімерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 шептік бақылауды  өткізу үшін бақылау сұрақтары, емтиханға 

дайындық үшін сұрақтары, 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 
1. Елтану ғылыми географиялық пән ретінде 
2. Елтанудағы зерттеу нысаны және пәні 
3. Елтану және туризм терминдері, олардың байланысы 
4. Елтанудың даму тарихының кезеңдері 
5. Елтанудың әдістері мен қызметтері  
6. Елдің бейнесі және кешенді елтанулық сипаттама  
7. Кешеңді елтанудың географиялық негіздері. Елтанудың түрлері  
8. Елтанудағы жалпылылық және ерекшеліктері. 
9.  Елтану және картография 
10. Аймақтану және өлкетану. Аймақтық география 
11. Табиғи-аумақтық кешеңдер. Аумақты құрылымдандыру 
12. Рекреация, туризм және рекреациялық елтану 
13. Қазіргі кездегі кешеңді елтанудағы пікірталастық сұрақтар. Елтанудың 
ғылыми және қолданбалы міндеттері 
14. Казіргі кездегі елтанудағы синтездің тұжырымалары 
15. «Анықтамалық», «дербестік», «кешендік» және «мәселелік» елтану 
16. Елтанудың кешенділік элементтері. Аумақтың кешенді елтанулық 
сипаттамаларының құрылымы 
17. Елтанудағы ақпарат көздері. Карта елтанулық ақпарат көзі ретінде 
18. Интернеттің елтану мен туризмдегі рөлі 
19. Географиялық орынның қасиеттері және кеңістіктің жіктелуі 
20.  Едің географиялық орны және туризмге тигізетін әсері  
21. Азия елдерінің географиялық орны 
22. Шетелдің Еуропа елдерінің географиялық орны 
23. Африки елдерінің географиялық орны 
24. Америка елдерінің географиялық орны 
25. Табиғи ресурстар және табиғи-ресурстық потенциал 
26. Дүние жүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалына баға беру 
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27. Рекреция және туризмнің табиғи негізі. Табиғи-ресурстік потенциалдың 
құрылымы 
28. Рекреация және рекреациялық ресурстар. Рекреация табиғатты 
пайдаланудың қосалқы түрі ретінде 
29.  Дүние жүзінің физикалық-географиялық аудандастырылуы 
30. Ендік зоналық және биіктікбелдеулік. Физикалық-географиялық елдер 
және провинциялар 
31. Елдің табиғи ресурстары шаруашылық пен туризмді ұйымдастырудың 
негізі ретінде  
32. Табиғи-ресурстық елтану туралы түсінік. Экологиялық елтану 
33. Табиғи мұра нысандарының географиясы туризм нысаны ретінде. 
34. Дүние жүзінің физикалық-географиялық картасы және оның ақпараттық 
ерекшеліктері 
35. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері 
36. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Азия және Африка елдері) 
37.  Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Америки және 
Азия елдері) 
38. Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер) және климаттық факторлар 
39. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Америка елдері және Австралия ) 
40. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Африка және 
Еуропа елдері) 
41. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері 
42. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Азия және Африка елдері) 
43.  Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Америки және 
Азия елдері) 
44.  Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер) және климаттық факторлар 
45. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Америка елдері және Австралия ) 
46. 3. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Африка 
және Еуропа елдері) 
47. Халықтар географиясы. Дүние жүзілік елдердің және аймақтардың 
антропологиялық ерекшеліктері 
48. Дүниежүзілік тілдер. Адамзат тарихыңдағы тілдің пайда болуы мен рөлі 
49. Лингвистикалық география туралы түсінік. Дүние жүзілік елдердің және  
аймақтардың лингвистикалық ерекшеліктері 
50. Дүние жүзі елдерінің этникалық, нәсілдік құрамының ерекшеліктері 
51. Этностар, олардың пайда болуы және көшіп-қон 
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52. Этногенез теориясының негізі 
 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Діншілдіктің (наным)  пайда болуы және дамуы (эволюция) 
2. Дүние жүзі діндер географиясы. Діндер сипаттамасының жоспары  
3. Конфессионалды елтану және геосаясат 
4. Дүние жүзіндегі негізгі дін топтарының өзара қатынасы мен байланысы 
5. Америка және Африка елдерінің этноконфессионалдық ерекшеліктері 
6. Азия және Еуропа елдеріндегі этноконфессионалдық ерекшеліктері 
7. Табиғи-ресурстік потенциал және табиғатты пайдалану 
8. Еуропа елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі 
шаруашылық мамандану 
9. Азия елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі 
шаруашылық мамандану 
10. Америка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
11. Африка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
12. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің экономикалық 
сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі шаруашылық мамандану 
13. Дүние жүзілік аймақтарының әлеуметтік даму ерекшеліктері және 
құрылымы 
14. Еуропа елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
15. Азия елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
16. Америка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
17. Африка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
18. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің әлеуметтік даму жағдайы 
және оның туризмге әсері (тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл 
және қала халқы)   
19. Дүние жүзінің саяси географиясы және елтану  
20. Дүние жүзінің саяси картасы.Оның қалыптасуының негізгі кезеңдері мен 
ерекшеліктері  
21. Дүние жүзінің саяси картасындағы өзгерістердің себебі 
22. Мемлекеттік құрылым (унитарлық және федерациялық мемлекет), 
(монархия және республика) 
23. Саяси одақтар. саяси қақтығыстар және геосаясат 
24. Ғаламшардағы «ыстық нүктелер» және олардың халықаралық туризмге 
әсері 
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25. Туризмдегі мәдениеттің рөлін зерттеудегі елтанулық тәсілдер. Негізгі 
түсініктер: өнер, шығармашылық мәдениет, мәдени құндылықтар, 
шығармашылық бағыттар, шығармашылық ережелер мен қағидалар, 
шығармашылық стиль, кәсіби өнер, саулет, ескерткіштер,мұражай, театр 
және т.б.  
26. Елдердегі дәстүрді зерттеу әдістері, олардың туризмге әсері. Негізгі 
түсініктер: дәстүр, ғұрып,  салт жора, ырым,  рәсім және т.б.  
27. Елдердегі халық шығармашылығын зерттеудің әдістерді және оның 
туризмге әсері. Негізгі түсініктер: халық шығармашылығы,  ұлттық асхана, 
ұлттық мейрамдар және т.б.  
28. Еуропа мен Азия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға 
беру 
29. Америка елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға беру 
30. Африка мен Австралия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және 
баға беру 
31. Туристік аудандардың жіктелуі 
32. Туристік аумақтар жүйелерінің қалыптастыру тұжырымдамасы 
33. Туристік аумақтық жүйелерінің құрылымы. Туристік аудандардың 
иерархиясы (туристік-рекреациялық зона, туристік макроаудандар, туристік 
мезоаудандар, шағынаудандар) 
34. Туристік аудандардың жіктелуі: пайда болу уақыты бойынша, қалыптасу 
алғышарттары бойынша 
35. Туристік аудандардың жіктелуі: туристік инфрақұрылым даму деңгейі 
бойынша, туристік мамандануы бойынша 
36. Туристік аудандардың типтерін анықтау. Дүниежүзінің рекреациялық 
аудандастырылуы  
37. Шетелдік Еуропа, Ресей туристік аймақтары 

38. Батыс және Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия туристік аймақтары 

39. Австралия және Мұхиттық аралдар  туристік аймақтары 

40. Мұсылмандық Солтүстік Африка, Оңтүстік және Орталық Африка 
туристік аймақтары  
41. Солтүстік Америка, Мезоамерика туристік аймақтары 

42.  Оңтүстік Америка туристік аймақтары 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

 

1. Елтану ғылыми географиялық пән ретінде 
2. Елтанудағы зерттеу нысаны және пәні 
3. Елтану және туризм терминдері, олардың байланысы 
4. Елтанудың даму тарихының кезеңдері 
5. Елтанудың әдістері мен қызметтері  
6. Елдің бейнесі және кешенді елтанулық сипаттама  
7. Кешеңді елтанудың географиялық негіздері. Елтанудың түрлері  
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8. Елтанудағы жалпылылық және ерекшеліктері. 
9.  Елтану және картография 
10. Аймақтану және өлкетану. Аймақтық география 
11. Табиғи-аумақтық кешеңдер. Аумақты құрылымдандыру 
12. Рекреация, туризм және рекреациялық елтану 
13. Қазіргі кездегі кешеңді елтанудағы пікірталастық сұрақтар. Елтанудың 
ғылыми және қолданбалы міндеттері 
14. Казіргі кездегі елтанудағы синтездің тұжырымалары 
15. «Анықтамалық», «дербестік», «кешендік» және «мәселелік» елтану 
16. Елтанудың кешенділік элементтері. Аумақтың кешенді елтанулық 
сипаттамаларының құрылымы 
17. Елтанудағы ақпарат көздері. Карта елтанулық ақпарат көзі ретінде 
18. Интернеттің елтану мен туризмдегі рөлі 
19. Географиялық орынның қасиеттері және кеңістіктің жіктелуі 
20.  Едің географиялық орны және туризмге тигізетін әсері  
21. Азия елдерінің географиялық орны 
22. Шетелдің Еуропа елдерінің географиялық орны 
23. Африки елдерінің географиялық орны 
24. Америка елдерінің географиялық орны 
25. Табиғи ресурстар және табиғи-ресурстық потенциал 
26. Дүние жүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалына баға беру 
27. Рекреция және туризмнің табиғи негізі. Табиғи-ресурстік потенциалдың 
құрылымы 
28. Рекреация және рекреациялық ресурстар. Рекреация табиғатты 
пайдаланудың қосалқы түрі ретінде 
29.  Дүние жүзінің физикалық-географиялық аудандастырылуы 
30. Ендік зоналық және биіктікбелдеулік. Физикалық-географиялық елдер 
және провинциялар 
31. Елдің табиғи ресурстары шаруашылық пен туризмді ұйымдастырудың 
негізі ретінде  
32. Табиғи-ресурстық елтану туралы түсінік. Экологиялық елтану 
33. Табиғи мұра нысандарының географиясы туризм нысаны ретінде. 
34. Дүние жүзінің физикалық-географиялық картасы және оның ақпараттық 
ерекшеліктері 
35. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері 
36. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Азия және Африка елдері) 
37.  Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Америки және 
Азия елдері) 
38. Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер) және климаттық факторлар 
39. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Америка елдері және Австралия ) 
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40. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Африка және 
Еуропа елдері) 
41. Табиғат зонасы түсінігі. Елдердегі табиғат зоналарын зерттеу мен 
бағалаудың әдістері 
42. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Азия және Африка елдері) 
43.  Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Америки және 
Азия елдері) 
44.  Туристік елтанудағы су ресурстарын зерттеудің ерекшіліктері (мұхиттар 
мен теңіздер) және климаттық факторлар 
45. Дүние жүзіндегі өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі және 
туризмнің байланысы (Америка елдері және Австралия ) 
46. 3. Елтанудағы биіктік белдеулерін зерттеудің ерекшеліктері (Африка 
және Еуропа елдері) 
47. Халықтар географиясы. Дүние жүзілік елдердің және аймақтардың 
антропологиялық ерекшеліктері 
48. Дүниежүзілік тілдер. Адамзат тарихыңдағы тілдің пайда болуы мен рөлі 
49. Лингвистикалық география туралы түсінік. Дүние жүзілік елдердің және  
аймақтардың лингвистикалық ерекшеліктері 
50. Дүние жүзі елдерінің этникалық, нәсілдік құрамының ерекшеліктері 
51. Этностар, олардың пайда болуы және көшіп-қон 
52. Этногенез теориясының негізі 
53. Діншілдіктің (наным)  пайда болуы және дамуы (эволюция) 
54. Дүние жүзі діндер географиясы. Діндер сипаттамасының жоспары  
55. Конфессионалды елтану және геосаясат 
56. Дүние жүзіндегі негізгі дін топтарының өзара қатынасы мен байланысы 
57. Америка және Африка елдерінің этноконфессионалдық ерекшеліктері 
58. Азия және Еуропа елдеріндегі этноконфессионалдық ерекшеліктері 
59. Табиғи-ресурстік потенциал және табиғатты пайдалану 
60. Еуропа елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
61. Азия елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі 
шаруашылық мамандану 
62. Америка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
63. Африка елдерінің экономикалық сипаттамасының ерекшеліктері. 
Елдердегі шаруашылық мамандану 
64. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің экономикалық 
сипаттамасының ерекшеліктері. Елдердегі шаруашылық мамандану 
65. Дүние жүзілік аймақтарының әлеуметтік даму ерекшеліктері және 
құрылымы 
66. Еуропа елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
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67. Азия елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
68. Америка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
69. Африка елдерінің әлеуметтік даму жағдайы және оның туризмге әсері 
(тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл және қала халқы)   
70. Австралия және мұхиттық аралдар елдерінің әлеуметтік даму жағдайы 
және оның туризмге әсері (тұрғын халқы, демографиялық үрдістер, ауыл 
және қала халқы)   
71. Дүние жүзінің саяси географиясы және елтану  
72. Дүние жүзінің саяси картасы.Оның қалыптасуының негізгі кезеңдері мен 
ерекшеліктері  
73. Дүние жүзінің саяси картасындағы өзгерістердің себебі 
74. Мемлекеттік құрылым (унитарлық және федерациялық мемлекет), 
(монархия және республика) 
75. Саяси одақтар. саяси қақтығыстар және геосаясат 
76. Ғаламшардағы «ыстық нүктелер» және олардың халықаралық туризмге 
әсері 
77. Туризмдегі мәдениеттің рөлін зерттеудегі елтанулық тәсілдер. Негізгі 
түсініктер: өнер, шығармашылық мәдениет, мәдени құндылықтар, 
шығармашылық бағыттар, шығармашылық ережелер мен қағидалар, 
шығармашылық стиль, кәсіби өнер, саулет, ескерткіштер,мұражай, театр 
және т.б.  
78. Елдердегі дәстүрді зерттеу әдістері, олардың туризмге әсері. Негізгі 
түсініктер: дәстүр, ғұрып,  салт жора, ырым,  рәсім және т.б.  
79. Елдердегі халық шығармашылығын зерттеудің әдістерді және оның 
туризмге әсері. Негізгі түсініктер: халық шығармашылығы,  ұлттық асхана, 
ұлттық мейрамдар және т.б.  
80. Еуропа мен Азия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға 
беру 
81. Америка елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және баға беру 
82. Африка мен Австралия елдеріндегі өнер мен мәдениетіне сипаттама және 
баға беру 
83. Туристік аудандардың жіктелуі 
84. Туристік аумақтар жүйелерінің қалыптастыру тұжырымдамасы 
85. Туристік аумақтық жүйелерінің құрылымы. Туристік аудандардың 
иерархиясы (туристік-рекреациялық зона, туристік макроаудандар, туристік 
мезоаудандар, шағынаудандар) 
86. Туристік аудандардың жіктелуі: пайда болу уақыты бойынша, қалыптасу 
алғышарттары бойынша 
87. Туристік аудандардың жіктелуі: туристік инфрақұрылым даму деңгейі 
бойынша, туристік мамандануы бойынша 
88. Туристік аудандардың типтерін анықтау. Дүниежүзінің рекреациялық 
аудандастырылуы  
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89. Шетелдік Еуропа, Ресей туристік аймақтары 

90. Батыс және Орта Азия, Шығыс, Оңтүстік Азия туристік аймақтары 

91. Австралия және Мұхиттық аралдар  туристік аймақтары 

92. Мұсылмандық Солтүстік Африка, Оңтүстік және Орталық Африка 
туристік аймақтары  
93. Солтүстік Америка, Мезоамерика туристік аймақтары 

94.  Оңтүстік Америка туристік аймақтары 

 
 
Бағдарламаның қолдану мерзімі ұзартылды: 
 
«______»________ оқу жылы (№_____хаттама «___»_______20___ж. ) 
 
«______»________ оқу жылы (№_____хаттама «___»_______20___ж. ) 
 
 
 


