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1. Оқу пәнінің паспорты
Мелиоративтік география
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс - 30 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары - 15 сағат
СӨЖ – 180 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 225 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 1семестр
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты - ландшафттың қалыптасуының негізгі
факторларын және оның қасиеттерінің өзгеруінің тәжірибелік нәтижелері мен
әдістерінің негіздерін магистранттарға үйреті.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- ландшафттың әлеуметтік-экономикалық қызметтерді жақсартудағы негізгі
тәсілдерін магистранттарға түсіндіру;
- ландшафттылардың өнімділігін жақсарту үшін биологиялық және т.б.
қызметтерді, қоршаған ортаға әсерінсіз, жоғарылату;
- адамның қоршаған ортасын оптимизациялау негіздерін магистранттарға
түсіндіру.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- жер мелиорациясының табиғи және техникалық негіздерін;
- мелиорациялардың түрлері мен тәсілдері, фитомелиорациялар, сулы, аралас,
қарлы, климаттық және химиялық мелиорациялар;
- жер суарғыш мелиорациялардың физикалық-географиялық салдары;
- мелиорациялардың қоршаған ортаға әсері;
- ландшафттардың рекультивация әдістері.
Студент істей білу керек:
- Қазақстанның жер қорына топырақ-мелиоративтік баға беру;
- іргелес территориялардағы ландшафттарға құрғату жүйелерінің әсерін
анықтауды;
- мелиорацияларды жүргізудің қажеттілігіне негіздеме беру;
- Мелиорациялық жүйелерге экологиялық сараптама жүргізу.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
Тақырыптың атауы

Сабақ түрлері бойынша
СӨЖ
аудиториялық сағаттар
саны
Жалпы соның
Дәріс
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