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Павлодар

Пәннің дисциплинасы.
Қалалардың дамуы және пайда болу тарихын, қалалану процесін, үлкен қалаларды
және қалалану процесінің қоршаған ортаға әсерін қарастырады. Қазіргі таңдағы
қалаланған аймақтардың қарқынды өсуін, экологиялық проблемаларды және қаланы
қорғау әдістерін зерттейді.
Дисциплинаны оқытудың мақсаты.
Қаланың жағымды және экологиялық қауіпсіз жолдары мен әдіс-тәсілдерін жасау
үшін комплексті білім алу.
Дисциплинаны оқытудың міндеті.
Студенттерді қалалану проблемасымен, қала тұрғындарының санының қарқынды
өсуімен және антропогенді факторлардың биосфераға, яғни топыраққа, атмосфералық
ауаға, су ортасына әсерімен таныстыру.
Білімге, дағдыға және икемділікке деген талаптар
Берілген дисциплинаны зерттеу нәтижесінде студенттер мыналарды білу қажет:
- қала халқы санының өсуі қоршаған ортаның дестабилизация процесіне әсерін;
- антропогенді әрекеттердің әлеуметтік-экологиялық салдарын;
- қоршаған ортаға қалалану процесімен үлкен қалалардың әсерін;

- қалалардың дамуының негізгі мәселелері, аграрлық өндірістің дамуының
мәселелері;
- қоршаған ландшафтқа антропогенді фактордардың әсерін;
- қоршаған орта мониторингін құру проблемасын;

- адамзат санының өсуін ұстап тұрған лимитті факторларды.
Істей алу қажет:
- қоршаған ортаға әсер ететін антропогендік әсерлердің экологиялық процестердің жүру
заңдылықтарымен байланысың талдауды;
- олардың себептері мен жою жолдарын анықтауды;
- алған білімдерді тәжірибелік деятельностьта қолдануды.
быть компетентным:
- в вопросах и проблемах крупных городов;
- в идеях, методах и подходах по минимизации негативного влияния промышленной части
города;

- в ходе процесса урбанизации.
Дисциплинаны оқудағы тематикалық жоспар
Сабақ түріне байланысты академиялық сағаттарды қою
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қоршаған ортасына әсері.
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