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1. Оқу пәнінің паспорты
Геология
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 22,5 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: экология және тұрақты даму, жалпы жертану
Постреквизиттер: ландшафттану, геоморфология, құрлықтар мен
мұхиттардың физикалық географиясы
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге Жер планетасының және оның
беткі қатты қабаттарының, яғни литосфера қабатының және жер қыртысының
құрамы, құрылысы, жаралу тегі және уақыт пен кеңістіктегі дамуы жайлы
терең және жэүйелі білім бере отырып, оларға жер бетінде кеңінен тараған
минералдар мен таужыныстарды дұрыс анықтай білуді үйрету, планета
келбетін дәйім өзгертіп жататын табиғи геологиялық процестердің себепсалдарын түсіндіру, алған білімдерін іс-тәжірибеде қолдана білуге
машықтандыру болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері:
 Жердің ішкі қабаттарының құрылысы мен құрамын жайлы түсінік
қалыптастыру;
 Жердің ішкі қабаттарында болып жатқан геологиялық үрдістердің
жүру барысы мен себеп-салдарын айқындап көрсету;
 Жердің құрамына кіретін минералдар мен тау жыныстарын анықтай
білуге үйрету;
 Жердің даму тарихы, ондағы өзгерістері мен геохронологиялық
кестенің кезеңдері жайлы ақпарат беру
 палеонтология және палеоэкология негіздерімен таныстыру.

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- Жер планетасының, оның ядросының және басты-басты
қабықтарының заттық құрамы мен ішкі құрылыс ерекшеліктерін, олардың
физикалық сипаттары мен параметрлерін;
- Жердің және оның литосферасының (Жер қыртысының) көнелігін,
таужыныстардың геологиялық көнелігін анықтаудың басты-басты әдістерін;
- табиғи
минералдық
түзілімдерді
және
оларды
жүйелеу
принциптерін;
- минералдарды дұрыс анықтау негізі болып табылатын олардың
басты-басты физикалық қасиеттерін;
- Жердің геологиялық дамуы нәтижесінде қалыптасқан, сондықтан да
геологияның негізгі зерттеу объектісі болып табылатын таужыныстардың
басты-басты типтерін, оларды жүйелеу және анықтау принциптерін;
- Жер бетінде тіршілктің пайда болуын және даму барысын,
таужыныстардың геологиялық көнелігін анықтауға керекті жәндіктер мен
өсімдіктердің басты-басты типтерін (палеонтология негіздерін);
- стратиграфия ғылымының негізі болып табылатын таужынысы
қабаттарының қат-қабатталу заңдылығын;
- бірегей стратиграфиялық (жержылнамалық) шкаланы және оның
бөлімшелерін.
Студент істей білу керек:
- мейлінше жиі кездесетін рудалық және жыныс құрушы
минералдардың басты-басты физикалық қасиеттерін қолда бар мүмкіндіктер
көмегімен салыстыра саралау нәтижесінде оларды дұрыс анықтай білуі, яғни
жазбай тануы;
- таужыныстарының басты-басты типтерінің (магмалық, шөгінді,
метаморфтық таужыныстардың) минералдық құрамын және құрылымдықбітімдік ерекшеліктерін саралау нәтижесінде оларды бір-бірінен дұрыс
ажырата білуі;
- тау-кен компасы көмегімен топографиялық карта бетінен өз орнын
таба білуі және нақтылы геологиялық ашылымдағы тау жыныс қабаттарының
бір-бірімен астасу элементтерін анықтай білуі.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
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Геологияның зерттеу мақсаты,
міндеттері, әдістері. Геология
ғылымының құрылымы
Эндогенді және экзогенді
геологиялық үрдістер
Кристаллография және минералогия
негіздері
Петрография негіздері
Пайдалы қазбалар туралы ілім
Геотектоника негіздері
Жердің геологиялық жылнамасы
(геохронологиялық кесте)
Палеогеография негіздері
Литосфера қабатының антропогенді
өзгерістері
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