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1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәннің мақсаты – студенттерді геосфералар мен қоғамды біріктіру туралы, 
адамның атмосфераның, гидросфераның, литосфераның, биосфераның жағдайына 
әсері туралы, Жер геосфераларының құрылымы және сапалы-сандық құрамы 
туралы ғылымның негізгі бөлімдері мен бағыттары бойынша теориялық даярлау.
Пәннің міндеттері: бұлжымай ұлғайып келе жатқан техногенді қысым кезінде әр-
түрлі иерархиялық деңгейлерде Жер геосфералары арасындағы өзара әрекеттесуді 
қарастыру болып табылады.
Студент білу керек: 

- Жердің негізгі геосфераларын (атмосфера, гидросфера, литосфера, 
биосфера);

- Жердің геосфералары мен адамның қызметі арасындағы өзара 
қатынастардың жалпы заңдылықтарын. 

Студент істей білу керек: адамның Жер геосфераларының өзара әрекеттесуі 
мен жұмыс істеуінің негізгі принциптерін бұзуы нәтижесінде пайда болған 
салдарды талдау.
 Студент иеленуі керек: әлеуметтік-экономикалық, саяси, құқықтық 
сфералардағы геоэкология проблемаларын, геосфералардың жағдайын және 
адамның қызметін бақылау мен басқару құралдары мен жүйелерін пайдалану 
бойынша практикалық дағдыларды.
Студент құзыретті болуы керек: 

- геосфералардың және қоғамның өзара байланысы мәселелерінде;
- қоршаған ортаны қорғау облысында заңды және нормотивтік-

құқықтық база мәселелерінде;
- геоэкология проблемаларының қазіргі жағдайы және оларды шешу 

мәселелерінде;
- геоэколггия облысындағы ғылыми-техникалық прогресс 

мәселелерінде.
2  Пререквизиттері:  мектеп  курсындағы  География,  Биология,  Физика,
Химия, Экология
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3 Пәннің мазмұны

№
п/п

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырып атаулары Сағаттар саны 

Дәріс Тәж. СӨЖ 
1 Кріспе 1 - 5
2 Жер планета ретінде 2 2 5

3 Гидросфера 3 3 10

4 Атмосфера 3 3 10

5 Ландшафттану 2 3 10
6 Геология және гидрогеология 2 2 10
7 Құрлық климатологиясы, 

метеорологиясы және гидрологиясы
2 2 10

Барлығы: 135
15 15 60

3.2 Теориялық курстың мазмұны
№ 1 тақырып. Кіріспе 
 «Геоэкология»  пәнінің  мақсаты және  міндеттері.  Геоэкология  объектілері.
Геоэкологиялық  көзқарастар  дамуының  қысқаша  тарихы.  Геоэкологияның
ғылым  ретінде  дамуы  мен  жетілуіне  әлемдік  және  қазақстандық
ғаалымдардың қосқан ғылыми үлесі. Геоэкологияның пәнаралық байланысы.
Негізгі анықтамалар мен ұғымдар. Геоэкологиялық проблемалардың жүйелі
сипаты.  Геоэкологиялық  проблемалар  бойынша  халықаралық  ғылыми
бағдарламалар.  Экология  жағдайын экожүйені  бағалау  индекстерімен  және
критерийлерімен  бағалау.  Геоэкологиялық  ақпараттық  жүйелерді  (ГАЖ-
технологияларды) қолдану арқылы қоршаған орта маниторингі.
№ 2 тақырып. Жер планета ретінде
Күн  жүйесінде  Жердің  орналасуы,  оның  өлшемдері,  пішіні,  қозғалу
ерекшеліктері. Жердің құрлысы (ядро, мантия) және литосфера. Жердің ось
маңында  айналуы  және  динамикалық  салдары.  Жердің  магниттік  және
гравитациялық өрістері.
№ 3 тақырып. Гидросфера



Гидросфераның  негізгі  ерекшеліктері.  Құрлық  сулары  және  адамның
адамның қызметі.  Экосферадағы құрлық суларының негізгі  қызметтері.  Су
шаруашылығының  геоэкологиялық  аспектілері.  Әлемнің  ағынсыз
облыстарының  геоэкологиялық  еркшеліктері.  Құрлық  суларының  сапасы
мәселелері.  Әлемдік  мұхит деңгейінің  өзгеруі  және  әлемдік  мұхит  түбінің
бедері.  Әлемдік  мұхиттағы  мұз.  Әлемдік  мұхиттың  климат  құраушы ролі.
Адам қызметінің мұхитар мен теңіздердің жағдайына әсері.
№ 4 тақырып. Атмосфера
Идеал және реал атмосфера. Атмосфераның электр өрісі. Радиациялық және
жылулық  баланс.  Күн  радиациясы.  Атмосфераның  электр  өрісі.
Атмосфералық  қысым.  Ауа  массаларының  типтері.  Атмосфера
циркуляциясы. Парник (оранжерея) ұғымы.
№ 5 тақырып. Ландшафттану
Ландшафттың жіктелуі.  Геожүйелердің  жіктелуі.  Геожүйелердің  құрылымы
және жұмыс істеу. Геомеханикалық провинциялар: табиғи және техногенді.
№ 6 тақырып. Геология және гидрогеология
Жер  қыртысының  құрлысы  және  жағдайы.  Эндогенді  және  экзогенді
геологиялық  процесстер.  Жер  асты  суларының  мөлшері  мен  сапасының
өзгеруін болжау.
№  7 тақырып.  Құрлық  климатологиясы,  метеорологиясы  және
гидрологиясы
Климат  және  климат  құраушы  факторлар.  Климатты  қалыптастыру  және
динамикасы.  Климаттың  техногенді  өзгеруі  және  оның  салдары.
Метеорологиялық  бақылаулар  және  болжамдар.  Гидрометрия  негіздері.
Гидрологиялық процесстердің жалпы заңдары.

 

3.3 ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ
№
п/п

Тақырып
 атауы

Мазмұны Орындау
мерзімі
(апта)

Аббреви
атура

1 2 3 4 5
1 Жер планета ретінде 1. Жердің ішкі құрлысы

2. Литосфераның
экологиялық  қызметтері
мен ресурстық қызметі

3. Жағымсыз
геодинамикалық
(экзогенді және эндлгенді)
үрдістер

2 Т1



2 Гидросфера 1. Гидросфераның 
экологиялық қызметтері

2. Дүниежүзілік мұхиттың 
негізгі ерекшеліктері

3. Құрлықтық 
гидросфераның жалпы 
сипаттамасы

4 Т2

3 Атмосфера 1. Атмосфераның пайда 
болуы мен эволюциясы

2. Аьмосфераның 
антропогендік өзгерістері

3. Атмосфералық 
үрдістердің экологиялық-
геологиялық ролі

6 Т3

4 Ландшафттану 1. Табиғи территориялық 
кешен ұғымы

2. Ландшафттың негізгі 
түрлеріне сипаттама

3. Техногенездің дамуының 
технологиялық 
факторлары

8 Т4

5 Геология және 
гидрогеология

1. Геология және 
гидрогеологияның зерттеу
нысандары

2. Литосфераның беткі 
бөлігінің экологиялық 
қызметтері

3. Жер асты суларының 
экологиялық маңызы

10 Т5

6 Құрлық 
климатологиясы, 
метеорологиясы 
және гидрологиясы

1. Техногенез дамуының 
климаттық факторлары

2. Флюидтердің 
миграциясындағы жер 
асты гидросферасы тау 
жыныстарындағы 
жарықтардың ролі

12 Т6



3.4 СӨЖ мазмұны 

№ СӨЖ түрі 
Есеп беру

түрі
Бақылау түрі 

Сағаттағы
көлем

1 Дәріс сабақтарына 
қатысу және 

Конспект
Сабаққа
қатысу

15

2 Тәжірибелік сабақтарға 
дайындық.

Конспект
Сабаққа
қатысу

15

3 Баяндама жазу, қорғау
Конспект

Сабаққа
қатысу

15

4 Бақылау шараларына 
дайындық .

МБ 1, МБ 2,
коллоквиум

15

Барлығы 60



Мамандық жұмыс оқу 
жоспарының көшірмесі 
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Пәннің атауы «Геоэкология»

№ Оқу түрі Бақылау түрі Студенттің
жұмыс

көлемі, сағат

Сағаттардың курс және семестр
бойынша бөлінуі (сағат)
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4 4 семестр  семестр
15 15 60
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