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1. Оқу пәнінің паспорты
Географиядағы модельдеу
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 30 сағат
Дәріс - 22,5 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 7,5 сағат
СӨЖ – 120 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 150 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3 семестр
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты
- географияны модельдеу пәні бойынша
магистранттарға жалпы мағлұмат буре. Табиғатты сақтау жөніндегі мәлімет беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
Экологиялық –гидрометеорологиялық үдерістерді, климаттың
болжамдар бойынша өзгеруін, суларлың ерекшеліктерін қарастыру;
Магистранттарға методикалық жолдарды, антропогендік және табиғи
факторлар әсерінен табиғаттың өзгеруін бақылау;
Магистрлерде анализ және модельдерді жасаудың мақсаты
геоэкологиялық тұрақтылықта екендігін түсіндіру.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар
Магистрант білу керек:
Табиғатты пайдаланудағы экологиялық бейімделу мәселелерін шешу
оптималдық жолдар және концептуалды негіздерін;
Тәжірибелік берілгендерді талдаудың статистикалық ерекшеліктерін;
Табиғи процестерді локальды модельдеу және геожүйелерді оқытудың
әдіс-тәсілдерін.
Магистрант істей білу керек:
- Теориялық білімін практикада қолдана білу;
- Табиғи және биосфералық процестердің модельдерін құрастыра білу.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
№
р/с

1
2
3
4
5
6
7
8

Тақырыптың атауы

Кіріспе. Географиядағы модельдеу және
жүйелік сараптама. Модельдер түрлері
Модельді болжамдау және шешім
қабылдау үшін қолдану
Модельдеудің принциптері мен кезеңдері
Кеңістік құрылымын геоақпарат арқылы
модельдеу
Қоршаған ортаны математикалық
модельдеу
Локальдық табиғи процестерді модельдеу
Глобальдық мәселелерді модельдеу
Компьютерде модельдерді жасаудың және
зерттеудің негізгі кезеңдері
БАРЛЫҒЫ:
Пән бойынша барлығы

Сабақ түрлері бойынша
СӨЖ
аудиториялық сағаттар
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1

-

2

1

2
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2
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2
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