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1.

Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Жалпы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Барлық аудиториялық сабақ – 45 сағат
Дәрістер - 22,5 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
Зертханалық сабақтар - 7,5
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СМӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы ембек сыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 4 семестр

Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,
икемділік және машықтар қажет: экология және тұрақты даму, қоршаған орта туралы ілім,
өнеркәсіптік экология.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді
меңгеру үшін қажет: диплом алдындағы тәжірибе, болашақ кәсіптік қызмет.
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері пәнінің зерттеу нысаны болып
Популяцияның– биоценотикалық деңгейі, тірі ағзалардың әр алуандылығы – биосфера
құрылысы мен тұрақтылығының негізі болып есептеледі.
Пәннің оқыту мақсаты – популяцияның, биосфераның даму заңдылықтарын
анықтау және келешекте оны меңгеру.
Пәннің оқыту міндеттері: популяциялық, биосфералық көзқарастардың даму
тарихымен студенттерді таныстыру; биосфераның негізгі заңдылықтары мен қозғаушы
күштері, негізгі кезеңдері, байланыстар туралы және биосфералық ілім туралы
студенттерде ғылыми көзқарастар қалыптастыру.
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және компетенцияларға қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде міндетті:
- тірі табиғаттың нақты, күрделі және көпқырлы бірлігі ретінде биологиялық түр
туралы көзқарастар, биосфераның даму заңдылықтары, популяция мен биосфераның
себептері мен заңдылықтарын ашу туралы түсініктер болу;
-биосфера туралы ілім,; тірі ағзалардың әр алуандылығы оның тұрақтылық
негіздерінің даму кезеңдерін және негізгі ерекшеліктерін білу;
- популяциялық және биосфералық заңдылықтар туралы білімді зерттеу
жұмыстарында, қоршаған ортаны қорғау және ұтымды пайдалануда қолдана білу;

- пәнді оқыту әдістері мен тәсілдерін мектептегі экология курсында қолдануды;
популяция және биосфера туралы қазіргі заманғы көзқарастарды қалыптастыруды
дағдылана білу;
- биосфералық процестерді білу үшін ғылыми әдістерді құрастыру туралы
сұрақтарда білікті болу.
4 Пәнді оқыту тақырыптық жоспар
Академиялық сағаттардың сабақтар бойынша таралуы
№
1
2

Пәннің тақырыптық атауы

Кіріспе.
Популяцияның
биоценотикалық
деңгейі
3 Биосфералық деңгей
4 Биосфера туралы ілім
5 Тірі ағзалардың әр алуандылығыбиосфера құрылымымен тұрақтылығының негізі
6 Биосфераның ноосфераға ауысуының
сөзсіздігі
7 Табиғи қорларды ұтымды пайдалану
және биосфераны қорғау
Барлығы пән бойынша:

Аптасына берілген сағат саны
Дәріс Практ Зерт СӨЖМ СӨЖ
.
1,5
1,5
1,5
5
2
2
2
10
3
3
3

2
2
3

5

3

5

3

22,5

15

3
3
3

15
15
15

5

15

3

5

15

7,5

22,5

90

3
3
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