
1 
 

  



2 
 

 

«6В05202 - Экология» бойынша білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде 

құрастырылған: 

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2021 жылдың 31 наурызындағы 
өзгерістермен және толықтыруларымен.) 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы «Жоғары білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты».  

- Оқытудың кредиттік технологяисы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы (2018.12.10. берілген ӛзгерістермен толықтырулармен 

№563).  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы» 
-  
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды мен атауы 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды  

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды  

4 Білім беру бағдарламасының тобы  

5 Кредит саны 

6 Оқыту түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 ББ түрі 

10 БСХЖ деңгейі 

11 ҰБШ деңгейі 

12 СБШ деңгейі 

13 БББерекшелігі 

 ЖОО партнер (БББ) 

 ЖОО партнер (ДДОП) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның № 

15 Аккредиттеу органының атауы мен аккредиттеудің мерзімі 

16 Миссия 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 ББ мақсаты 

20 Бітірушінің атрибуттары 

21 ББ бойынша бакалаврының квалификациялық сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізімі 

21.2 Қызмет кӛрсету саласы мен нысаны 

21.3 Қызмет  кӛрсету түрлері 

21.4 Қызмет кӛрсету функциялары 

22 ББ түлектерінің құзыреттіліктері бойынша оқыту нәтижелерін үлестірілуі 
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23 ББ модульдерінің мазмұны 

24 Сертификациялық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жетімділік матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер кӛлемін бейнелейтін жинақ 

кестесі 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды мен атауы:«6В05201- Экология» 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды:6В05-Жаратылыстану ғылымдар, математика және 

статистика 

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды:6В052-Қоршаған орта 

4 Білім беру бағдарламасының тобы:В52-Қоршаған орта 

5 Кредит саны - 240 ECTS 

6 Оқыту түрі: күндізгі 

7 Оқыту тілі:қазақ 

8 Берілетін академиялық дәреже:«6B05201-Экология» ББ бойынша жаратылыстану бакалавры 

9 ББ түрі: әрекеттегі 

10 БСХЖ (Білім берудің стандартты халықаралық жіктемесі) деңгейі  – 6 деңгей; 

11 ҰБШ (Ұлттық біліктілік шегі) деңгейі– 6 деңгей; 

12 СБШ деңгейі (Салалық біліктілік шегі) – 6 деңгей; 

13 БББ ерекшелігі: жоқ 

 ЖОО партнер (БББ) 

 ЖОО партнер (ДДОП) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның KZ83LAA00018495 28.07.2020ж№16 

15 Аккредиттеу органының атауы мен аккредиттеудің мерзімі:БСҚТҚА агентіллігінің сертификаты SA 

№0026/1  16.06.2014 ж.13.06.2019 ж дейін жарамды. 

16 Миссия: адамның ӛмірі үшін экологиялық жағымды жағдайларды жасау үшін қоршаған ортаны қорғау 

саласында мамандарды даярлау  

17 Пайымдауы:«жасыл технологияларды» жасауға мүмкіндік беретін ғылыми зерттеулер саласында басшы 

болу 

18 Құндылықтар:  

- - парасаттылық;  

- - академиялық адалдық;  

- - ашықтық;  

- - қоршаған ортаға суйспеншілік;  
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- - зерттеу және кәсіби құзырлылыктарды үздіксіз қалыптастыру 

19 ББ мақсаты: 

19.1 ББ стратегиялық мақсаты: Инновациялық идеяларды тарататын зияткерлік кӛшбасшыларды дайындау 

19.2 ББ мақсаты: Экологияның негізгі заңдылықтарын, теориялары мен тұжырымдамаларын білуді және 

түсінуді қалыптастыру; жобалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Зерттеу және кәсіпкерлік 

дағдыларды дамыту, экологиялық жағдайларды бағалау және табиғатқа араласудың салдарын болжау; 

экологиялық дүниетанымды, қоршаған ортаны қорғау проблемаларына қатысты белсенді ӛмірлік ұстанымды 

қалыптастыруды қамтамасыз ету. 
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20. Бітірушінің атрибуттары (құзыреттіліктер мен оқыту нәтижелері негізінде құрастырылған): 
 

Атрибуттар Құзыреттіліктер түрлері 

Білім берудегі және информатикадағы 

жоғары кәсіпқойлық 

«Қатты» құзыреттер (Hard skills) 

 

Кәсіби-педагогикалық құзыреттілік  

 

(Professional pedagogical competencies) 

 

АКТ кәсіби құзыреттілігі  

 

Professional ICT Competencies  (Hard 

skills) 

 

Эмоциялық интеллект «Жұмсақ» құзыреттер (Soft skills) 

 Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу 

Кӛшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері 

мен мәдениетінің құндылығын 

қабылдау 
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21. ББ бойынша бакалаврының квалификациялық сипаттамасы 

21.1. Біліктілік пен лауазымдар тізімі:біліктілігі мен лауазымдары ҚР ҰК 01-2017 "Кәсіптер сыныптауышы" Қазақстан 
Республикасының Ұлттық сыныптауышына сәйкес айқындалады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілді және қолданысқа 
енгізілді). Оның ішінде: 

- өндіріс салалары бойынша эколог;  
- орта және кәсіптік оқу орындарының оқытушысы;  
- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі инспектор;  
- эколог-инженер;  
- табиғатты қорғаумен айналысатын ұйымдардың маманы; 
- ғылыми-зерттеу, бастауыш және орта кәсіптік оқу орындарында эколог-зертханашы,  
- менеджер және т. б. 

 
21.2. Қызмет көрсету саласы мен нысаны:Кәсіби қызмет саласы өндірістік, басқару және ғылыми-зерттеу саласы, экологиялық 
мониторинг қызметі, қоршаған орта мен адам денсаулығының сапасын бақылау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып 
табылады. 

Бітірушілердің кәсіби қызмет объектілері:  
- қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық басқармалары,  

- орман және жануарлар дүниесін қорғау жӛніндегі аумақтық басқармалары,  

- мемлекеттік ұлттық табиғи бақтар,  

- қорықтар,  

- биосфералық резерваттар,  

- ботаникалық және зоологиялық қаумалдар,  

- табиғат ескерткіштері,  

- ӛнеркәсіптік кәсіпорындар,  

- агроӛнеркәсіптік кешендер,  
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- полигондар,  

- энергетика объектілері,  

- тау-кен ӛндіру кәсіпорындары,  

- АЭС,  

- ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар,  

- экологиялық мониторинг бойынша ұйымдар,  

- құрылыс кәсіпорындары болып табылады.  

21.3. Қызмет  көрсету түрлері: 
- ұйымдастыру-басқару, 
- өндірістік-технологиялық,  
- сервистік-пайдалану,  
- жобалау-мониторингтік, 
- эксперименталды-зерттеу. 

21.4. Қызмет көрсету функциялары: 
- экологиялық қызмет; 
- ғылыми-зерттеу қызметі; 
- сервистік-пайдалану қызметі; 
- кеңестік қызмет; 
- жобалау қызметі; 
- табиғат қорғау қызметі; 
- білім беру және тәрбие қызметі; 
- сараптамалық қызмет; 
- басқарушылық. 
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22. «6В05201 - Экология» ББ түлектерінің құзыреттіліктері бойынша оқыту нәтижелерін үлестірілуі 
 
Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

 

Оқыту нәтижелері 

(Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық-зеттеушілік 

құзыреттіліктер  (Analytical and 

research skills) 

ON1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, 

философияның, қолданбалы экономиканың, заң және ғылыми –жаратылыстанупәндерінің ӛзекті білімдерін кӛрсетеді 

ON2 Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлі, жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық 

және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасы туралы 

білімдерін қолданады 

ON3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау 

және талдау тәсілдерін біледі; 

ON4 Микроскоппен және гербарий материалдарымен жұмыс істеуге қабілетті, пәннің терминдері мен түсініктерін біледі. Жүйелі 

санаттарға, тұжырымдамаларға, заңдарға, үлгілерге, ӛсімдіктердің, омыртқалы және омыртқасыздардың қазіргі мәселелері, 

олардың құрылымы мен функцияларын түсінеді 

ON5 Анатомиялық және физиологиялық атластармен (суреттер, сызбалар, диаграммалар) жұмыс жасау дағдысына ие, адам 

ағзасында кездесетін процестерді бейнелейді. Табиғатты қорғау және адам экологиясы аумақтық интеграциялық схемасын 

қалыптастыру дағдыларын қолданады 

Кәсіби коммуникациялық-

этикалық құзыреттер 

(Forensiceloquenceandethicalskills) 

ON6 Жаратылыстанудың экологиялық аспектілерінің ең ӛткір және күрделі мәселелерін жан-жақты және объективті талқылау 

дағдылары бар 

ON7 Экологиялық құбылыстар мен экологиялық проблемалардың химиялық негіздерін түсінеді. Алған білімді негізгі құрлық 

биомдары мен биоценоздағы түрлердің таралу аймағын  анықтау үшін қолданады. 

ON8 Биосфераға антропогендік әсерлердің салдарын және қазіргі биосфералық үрдістерді, олардың тиімділігін эволюциялық 

тарихи процестермен байланыстыра отырып бағалай алады 

ON9 Қоршаған ортаның физикалық және географиялық сипаттамаларын талдау және болжау әдістерін қолданады; 

экономикалық әрекеттің жаңа аспектілерін «жасыл» экономиканың қажеттіліктерін есепке алып жоспарлайды. Оқу 

саласында ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін жүзеге асырады. Экологиялық мониторингтің нәтижелерін 

талдау мен шынайы дереккӛздеріне сүйене отырып, ғылыми ақпаратты талдайды, қорытады және жаңғыртады 

ON10 Ӛсімдік қауымдастығын талдау және сипаттау, гербарий материалымен жұмыс жасау, жинау әдісін қолдануға және 

дендрологиялық гербарийлерді безендіре алады 

 ON11 Ӛзінің кәсіби қызметінде экожүйелер мен популяциялар туралы білімін бекітеді 

Soft skills ON12 Қоршаған ортаға адам әсеріне байланысты проблемаларды талдауды жүзеге асырады, қоршаған ортаға мониторинг 

жүргізеді. 

ON13 Ӛнеркәсіптік және қалалық объектілердің қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс әсерін анықтай алады. 

ON14 Зерттеу нәтижелерін және жобалық шешімдерді зерделеу және қорыту, оқыту процесінде алынған теориялық, практикалық, 

кәсіби білімді жүйелеу, бекіту, кеңейту. Таңдалған тақырыптың ӛзектілігі мен маңыздылығын түсіну. 

ON15 Алған білімін толық игергенін растайтын қорытынды емтихан ӛткізу, құзыреттіліктерді қалыптастыру 
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23. ББ модульдерінің мазмұны 

 
Модуль атауы Пәннің атауы Көлемі(ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың дүниетанымдық 

негіздері 

 Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

 Философия 5 

 Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

 Экология және тіршілік қауіпсіздік  негіздері 

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану  білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Орыс тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

 

10 

10 

8 

Фундаментальді биологияның негіздері (minor)  Ботаника 

 Ӛсімдіктер систематикасы 

 Зоология 

 Жануарлардың биоалуантүрлілігі 

 Адам анатомиясы және физиологиясы 

 Адам экологиясы 

 Генетика  

Экологиялық генетика 

6 

 

5 

 

5 

 

4 

 

Химия-биологиялық  Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі 

 Экологиялық химия 

 Экологиялық биогеография 

 Жануарлар мен ӛсімдіктер экологиясы 

 Ӛсімдіктер физиологиясы 

 Ӛсімдіктер биохимиясы 

 Мутациялық процесс 

 Экологиялық биология 

Табиғи және сарқынды суды аналитикалық 

бақылау 

Экологиялық жобалау 

4 

5 

4 

7 

5 

 

6 

 

4 

 

5 
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Ӛндірістік микробиология 

Топырақтану 

 Оқу  

5 

3 

Экологиялық жүйелер Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

 Биосфераның эволюциясы және пайда болуы 

Климатология және метеорология негіздері  

Климаттың ӛзгеруі және "жасыл" экономика 

 Ауыл шаруашылық экологиясы 

Биодинамикалық ауыл шаруашылығы жүйесі 

Геоэкология 

Экологиялық қорларға кіріспе 

Биологиялық ресурстар 

Экологиялық мониторинг 

Радиациялық экология  

Жаһандық экология 

Ӛндірістік  

5 

4 

4 

 

6 

 

5 

 

6 

6 

6 

 

2 

Биоәртүрлілікті сақтау  Популяциялар экологиясы 

 Биологиялық экология 

Геоботаника  

Фитоценология 

 Биоалуандылықты сақтау 

 Орман шаруашылығы 

 Дендрология 

 Ӛндірістік  

5 

 

5 

 

5 

4 

 

5 

Ӛндірістік экология 

 

 Урбоэкология 

 Экологиялық бақылау әдістері мен құралдары 

 Инженерлік экология 

 Әлеуметтік экология және тұрақты даму 

 Экологиялық нормалау негіздері және сараптама 

 Ӛндіріс экологиясы 

 Ӛндірістік  

 Дипломалды  

5 

4 

 

4 

 

5 

15 

3 

Қорытынды аттестаттау  Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу 

және қорғау немесе кешенді емтиханға 

дайындалу және тапсыру 

12 
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24. «Фундаментальді биологияның негіздері» сертификацилық бағдарламасы (майнор)20 кредит 
 
 

Фундаментальді биологияның негіздері 1-20 кредит 
1. Ботаника  
Өсімдіктер систематикасы-6 кредит 
2. Зоология 
Жануарлардың биоалуантүрлілігі-5 кредит 
3. Адам анатомиясы және физиологиясы 
Адам экологиясы- 5 кредит 
4. Генетика 
Экологиялық генетика - 4 кредит 

 
Сертификациялық 

бағдарлама 
Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 

Фундаментальді 
биологияның 
негіздері1 

Ботаника  
Өсімдіктер 
систематикасы 
 

Зоология 
Жануарлардың 
биоалуантүрлілігі  

Генетика 
Экологиялықгенетика 

    

Адам 
анатомиясымен 
физиологиясы  
Адам экологиясы 
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25. Оқыту нәтижелерінің қол жеткізу матрицасы 
NN 

п/п 

Пәннің атауы Курстың қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кре

дит

тер 

сан

ы 

Қалыптасатын құзыреттіліктер 

(кодтар) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

Р
О

3
 

Р
О

4
 

Р
О

5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0

 

Р
О

1
1

 

Р
О

1
2

 

Р
О

1
3

 

Р
О

1
4

 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рухани жаңғыру Қазақстан мен қазіргі заманғы модернизацияның тарихи тәжірибесін, 

ұлттық сананы және оның қалыптасу ерекшеліктерін, сондай-ақ 

"Мәңгілік ел" патриоттық актісін және оның ұлттық сана үшін маңызын 

зерделеу. Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық бірегейліктің түсінігін 

қалыптастыру, рухани мұра және оның жаңғырту үдерістеріндегі рӛлі, 

бәсекеге қабілеттілік және Прагматизм қазіргі қоғамдық сананың 

құндылықтары ретінде, меритократия қоғамы және оның құндылықтары, 

сондай-ақ студенттерді Қазақстан туралы "білім қоғамы", "ақпараттық 

қоғам", "сандық технологиялар" қоғамы және жастардың рухани 

жаңғыртудағы жетекші рӛлі сияқты негізгі мәліметтермен таныстыру. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + +            

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімді қалыптастыру. ҚР 

конституциялық құқық негіздері, ҚР Құқық қорғау органдары және 

сот,ҚР мемлекеттік билік органдары, ҚР Әкімшілік құқық негіздері, ҚР 

Азаматтық және отбасылық құқық негіздері, ҚР Еңбек құқығы және 

әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру үшін құқықтық жауапкершілік. 

+ + +            

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Қоғам мен табиғаттың дамуы, табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық 

реттеу, тӛтенше жағдайлардың салдарларын бағалау және жағымсыз 

әсерлердің дамуын болжау туралы түсініктерді қалыптастыру. Тірі 

организмдер популяциясының жай-күйі, экожүйелердің бұзылу дәрежесі, 

популяцияның құрылымы мен динамикасы туралы танысу, 

қауымдастықтағы тірі организмдердің ӛзара әрекеттесу механизмдерін 

түсіну.Қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін талдау, адамның 

тіршілік ету ортасымен қауіпсіз қарым-қатынасын, тұрмыстық, 

әлеуметтік, ӛндірістік салалардағы ықтимал тӛтенше жағдайларды 

болжау, табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ туындаған кезде сауатты 

шешімдер қабылдау. 

+ + +            

Қолданбалы 

бизнес 

Бизнес-жоспарды құрастырудың әдіснамалық негіздері туралы білімді 

қалыптастыру. Ӛткізу нарығын талдау әдістерін зерделеу, ӛнімді 

сипаттау, ӛндірістік жоспарды әзірлеу және ұсыну, маркетинг жоспарын 

және ұйымдастыру жоспарын әзірлеу және ұсыну, қаржылық жоспарды 

 + + +            
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әзірлеу және ұсыну. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы бизнес 

негіздерімен таныстыру. 

D2 Жаратылыстануды

ң экологиялық 

аспектілері 

Бұл пәнде табиғи ресурстарды пайдаланудың жаһандық мәселелері 

қарастырылады, атап айтқанда: табиғи ресурстардың сарқылуы және 

олардың ластануы, осы проблемалардың себептері, тірі және жансыз 

табиғат үшін және адам үшін олардың негізгі жағымсыз салдарлары, 

сондай-ақ табиғат пайдаланудың жалпы экологиялық негіздері деп 

аталатын табиғи ресурстар дағдарысының алдын алу жолдары 

қарастырылады. 

4       + + +      

D3 Экологиялық  

химия 

Қоршаған ортаның жай-күйі мен қасиеттерін анықтайтын химиялық 

процестерді зерттеу, табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен 

жердің сыртқы қабықшаларының химиялық құрамын ӛзгерту себептері 

мен механизмдерін талдау, биогенді элементтердің Биогеохимиялық 

циклдарының химиялық негіздерін және адам шаруашылық қызметінің 

деформациясын білу, Химиялық тәсіл негізінде ғаламдық экологиялық 

дағдарыстың негізгі компоненттері туралы түсініктерді кеңейту. 

5       + + +      

D4 Экологиялық 

биогеография 

Қоршаған ортаның жағдайына және экологиялық факторлардың әсеріне 

байланысты тірі организмдердің түрлері мен қоғамдастықтарының таралу 

заңдылықтарын зерттеу. Сондықтан ӛсімдіктер мен жануарлар 

ареалдарының шекараларын, құрылымы мен динамикасын 

қалыптастырудағы абиотикалық, биотикалық және антропогендік 

факторлардың рӛліне арнайы назар аударылды. Ӛсімдіктер мен 

жануарлардың жекелеген түрлерінің немесе топтарының экожүйелерінде 

таралуын, молшылығын және маңыздылығын зерттеумен қатар қазіргі 

заманғы биогеография ұқсас проблемаларды тұтас қоғамдастық 

деңгейінде қарауға тиіс, сондай-ақ биоценоздардың құрылымын, қызмет 

ету ерекшеліктерін және таралуын, олардың құрамдас бӛліктерінің ӛзара 

байланысын зерттеу кӛзделген. 

4       + + +      

D5 Жануарлар мен 

ӛсімдіктер 

экологиясы 

Тірі жүйелердің әр түрлі деңгейлеріндегі ӛсімдік организмдеріне 

экологиялық факторлардың кешенді әсері туралы білімді қалыптастыру: 

ӛсімдік жасушалары, тіндер, мүшелер, популяциялар, фитоценоздар, 

экологиялық факторлар есебінен жануарлар мен ӛсімдіктердің ағзасында 

ӛтетін физиологиялық процестердің ӛзара байланысы туралы, сонымен 

қатар студенттерді эволюция процесінде ӛсімдіктердің негізгі 

бейімделуімен таныстыру (морфологиялық, анатомиялық, 

физиологиялық, биохимиялық), мекендеу ортасына бейімделу ретінде 

және осы негізде негізгі факторлар мен тіршілік формалары бойынша 

әртүрлі экологиялық топтарға анықтамалар беру. 

7       + + +      

D6 Ӛндірістік 

микробиология 

Пайдалы заттардың немесе ӛнімдердің пайда болуына әкелетін 

технологиялардың негізгі объектілері ретінде прокариотты және 

эукариотты микроорганизмдердің тіршілік әрекетінің заңдылықтары 

бойынша білім қалыптастыру; атмосфералық ластануды, топырақты және 

тұрмыстық және ӛнеркәсіптік ағынды суларды тазарту үшін 

микроорганизмдерді қолдану, сондай-ақ микробиология, генетика, 

молекулалық биология, биохимия саласындағы іргелі зерттеулерге 

негізделген қазіргі заманғы микробиологиялық және биотехнологиялық 

5       + + +      
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ӛндірістердің теориялық негіздері мен технологиясы. 

D7 Топырақтану Топырақтың құрамы, қасиеттері, шығу тегі және дамуы, олардың 

географиялық таралуы және ұтымды пайдалану бойынша білімді 

қалыптастыру; топырақты талдау және оларды жіктеу бойынша 

практикалық дағдыларды пысықтау, сондай-ақ биосфераның ажырамас 

және алмастырылмайтын бӛлігі, биогеоценоз сияқты биокос жүйесі 

сияқты топырақ туралы негізгі мәліметтермен студенттерді таныстыру. 

5       + + +      

D8 Ерекше 

қорғалатын табиғи 

аймақтар 

Табиғи кешендердің және олармен байланысты табиғи және тарихи-

мәдени объектілердің биологиялық әртүрлілігін қорғауға, қорғауға, 

қалпына келтіруге және қолдауға арналған табиғат қорғау және ғылыми 

мекеме мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелерін, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың негізгі типтерін және олардың 

жұмыс істеу режимінің ерекшеліктерін зерделеу, сондай-ақ табиғи 

аумақтарды, табиғи экожүйелерді, олардың ӛсімдіктер мен жануарлар 

дүниесін сақтау проблемаларын зерттеу, халықаралық, федералды және 

басқа да, олардың категориялары, құру мақсаттары, жұмыс істеу 

ерекшеліктері. Курс үш негізгі бӛлімнен тұрады: ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтармен - орман табиғи резерваттарымен, мемлекеттік 

қорықтармен және ҚР Мемлекеттік ұлттық парктерімен танысу. 

5          + + +   

D9 Биосфераның 

құрылымы мен 

эволюциясы 

Биосфера эволюциясындағы тірі заттың ғаламдық рӛлін және оның 

функцияларын, сондай-ақ Жердегі ӛмірдің пайда болу негізі ретінде 

органикалық заттарды қосатын әртүрлі физико-химиялық жүйелердің 

ұзақ эволюциясының процесін зерттеу. Тірі организмдердің ӛмір сүру 

ортасына әсері, топырақтың, судың және атмосфераның түрленуі. Тірі 

организмдердің белсенді ӛмір сүру нәтижесінде тірі және жансыз қарым - 

қатынастың жоғары деңгейін білдіретін ғаламшардың жаңа қабығы-

биосфераның тірі ағзаларының белсенді ӛмір сүруін қалыптастыру, 

сондай-ақ студенттерді Ғаламдық экожүйе ретінде биосфераны 

ұйымдастыру принциптерімен, оның құрылымдарымен, жұмыс істеу 

заңдылықтары және адамның шаруашылық қызметіне байланысты оның 

одан әрі дамуының мүмкін болатын болжамдарымен таныстыру 

4          + + +   

D10 Геоэкология 

 

Күрделі табиғи-аумақтық кешендер, табиғи-шаруашылық жүйелер 

туралы түсініктерді қалыптастыру және табиғи және жасанды 

экожүйелерге антропогендік әсердің әсері. Пән геоэкологиядағы ғылыми 

таным методологиясының негіздері бойынша қажетті білімді 

жүйелендіреді. Адамзаттың тұрақты дамуының негізі ретінде 

биоалуантүрлілік және биосфера тұрақтылығының табиғи ӛзін-ӛзі реттеу 

заттардың табиғи айналымын сақтау негізінде табиғатты ұтымды 

пайдалану тұжырымдамасын қарастырады 

5          + + +   

D11 Экологиялық 

мониторинг 

"Экологиялық мониторинг" курсы экологияның биологиялық, 

физикалық, химиялық, географиялық мәселелерін зерттеу кезінде 

алынған білімді қорытады, әр түрлі аймақтардың экологиясын жан-жақты 

зерттеу үшін ақпарат кӛздері мен оны алу әдістерін кӛрсетеді. Курста 

ластағыштар мен физикалық әсерлердің әртүрлі ортаға, соның ішінде 

биотаға әсері туралы мәліметтер пайдаланылады, сонымен қатар 

қоршаған табиғи орта сапасының қауіпсіз нормативтерін қамтамасыз 
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етудің басқарушылық міндеті туындайды. Ол техногенді әсерлерді 

реттеуді тиісті ақпараттық қамтамасыз етуге негізделген экожүйелердің 

ассимиляциялық қабілетіне барабар деңгейде ұстау мақсатында шешіледі. 

Экожүйелер тұрақтылығының шекті жол берілетін шектерінің 

техногендік әсерлерінің артуына жол бермеу мақсатында осы 

параметрлерді үздіксіз бақылау қажет. Бұл қызмет бір жағынан қоршаған 

табиғи ортаның жай - күйін, ал екінші жағынан-табиғи экожүйелерге 

техногендік жүктемені бақылауды болжайтын қоршаған ортаның 

мониторингі нысанында іске асырылады. Бұл курсты игеру студенттерге 

берілген аумақ пен нысанның мониторингін дұрыс ұйымдастыруға және 

жүргізуге, сондай-ақ оның нәтижелері негізінде берілген ауданда 

қоршаған ортаны қорғау бойынша ғылыми-негізделген шешімдер 

қабылдауға мүмкіндік береді. 

D12 Ботаника Ӛсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы және жүйелеуі, олардың алуан 

түрлілігі, таксономиялық категориялары, эволюциялық даму процесіндегі 

экологиялық формалары, табиғаттағы рӛлі және адамның шаруашылық 

ӛміріндегі маңызы бойынша білімді меңгеру және зерттеу. Сондай-ақ 

келесі пәндерді оқу жетістігіне байланысты пән болып табылады, ӛсімдік 

ағзасының құрылымын материалистік түсінуді қалыптастыру және кең ой 

ӛрісінің дамуына ықпал етеді. 

6    + + +         

Ӛсімдіктер 

систематикасы 

Тӛменгі және жоғары сатылы ӛсімдіктердің алуан түрлілігі, олардың 

құрылысы, жіктелуі, эволюциялық дамуы, табиғаттағы рӛлі және 

адамның шаруашылық ӛміріндегі маңызы туралы түсініктерді 

қалыптастыру; анықтау мен жіктеудің практикалық дағдыларын 

пысықтау. Жүйелеу жоғары ӛсімдіктердің ұзақ және күрделі 

эволюциялық даму жолдарын кӛрсетеді және жеке таксондар арасындағы 

туыстық (филогенетикалық) қатынастарды анықтайды. Сондай-ақ 

ӛсімдіктердің экологиялық ерекшеліктеріне, олардың географиялық 

таралуына, табиғаттағы рӛліне, адам ӛміріндегі және оның шаруашылық 

қызметіндегі маңызына үлкен кӛңіл бӛлінеді. 

   + + +         

D13 Зоология 

 

Организмдердің жіктелу принциптері, жануарлардың негізгі 

таксондарының морфо-физиологиялық ерекшеліктері, биосферадағы 

заттар мен энергияның трансформациясындағы жануарлардың рӛлі; 

биосфераның тұрақтылығын сақтаудағы биологиялық алуан түрліліктің 

маңызы туралы білімді қалыптастыру; жануарлардың филогенетикалық 

эволюциясының негізгі кезеңдері, сонымен қатар зерттелетін 

жануарлардың әр тобының қазіргі жүйелі сипаттамасы және олардың 

ұйымдастырылуы, биологиясы мен дамуының негізгі ерекшеліктері. 

5 
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Жануарлардың 

биоалуантүрлілігі 

Жануарлардың құрылысы, тіршілік ету процесі, әртүрлілігі, таралуы 

бойынша білімді қалыптастыру және олардың адам ӛмірі мен табиғаттағы 

маңызы. Зертханалық сабақтар Омыртқасыз және омыртқасыз 

жануарларды препараттау әдістемелерін меңгеруді, сондай-ақ 

омыртқасыз жануарлардың денесінің әр түрлі бӛліктерінің препараттарын 

дайындауды, жануарлардың құрылысын жан-жақты биологиялық 

суреттер мен бӛлшектерді орындауды қалыптастырады. Зертханалық 

сабақтар микроскоптармен, бекітілген биологиялық материалмен және 
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дайын препараттармен, кӛрсету кестелерімен қамтамасыз етілуі тиіс. 

D14 Адам анатомиясы 

және 

физиологиясы 

Адам ағзасында ӛтетін физиологиялық процестерді түсінуді 

қалыптастыру, маңызды физиологиялық процестер туралы түсініктерді 

қалыптастыру; адам ағзасының негізгі жүйелерінің молекулалық және 

химиялық ұйымдастырылу ерекшеліктерімен танысу; жасушалардың, 

тіндердің, ағзалардың және ағза мүшелерінің функционалдық бірлігі 

тұрғысынан физиологиялық ерекшеліктерін зерттеу. 

5 
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Адам экологиясы Адамның ӛзгермелі ӛмір жағдайларына бейімделуінің физиологиялық 

негіздері мен мүмкіндіктері туралы түсініктерді қалыптастыру, адамға 

табиғи және антропогендік факторлардың әсер ету салдарын бағалаудың 

қазіргі заманғы тәсілдерін игеру және медициналық-экологиялық 

параметрлер бойынша қоршаған ортаның сапасы, адам экологиясындағы 

зерттеулердің методологиясы мен әдістерін талдау. 

   + + +         

D15 Экологиялық 

генетика 

Қоршаған ортаның ағзаға әсер етуінің генетикалық аспектілерін, сондай-

ақ тіршілік ету ортасының әсерімен ағзалардың ӛзгерістерін (физикалық 

және химиялық табиғаттың экологиялық факторларын) зерттеу. 

Генетикалық және экологиялық процестердің ӛзара байланысы 

зерттеледі. Қоршаған ортаның мутагендік факторлары, мутация түрлері, 

олардың салдарлары және сәйкестендіру туралы түсініктерді 

қалыптастыру, сыналатын заттардың мутагендік әсерін бағалау әдістері. 

4 
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Генетика 

 

Гендер, тұқым қуалайтын материалдың берілу заңдылықтары туралы 

түсініктерді қалыптастыру. Мендель, Т. Морган Заңдары. соматикалық 

немесе жыныстық хромосомалардағы гендердің тұқым қуалауының 

ерекшеліктері. Ӛзгергіштік процестері, сондай-ақ медицина, 

биотехнология, ауыл шаруашылығы және табиғатты қорғау міндеттерін 

шешу үшін генетиканың практикалық маңызы, сондай-ақ Қазақстан 

ғалымдарының республикада генетиканы дамытуға қосқан үлесі. 

   + + +         

D16 

 

Ӛсімдіктер 

физиологиясы 

Ӛсімдік ағзасының тіршілік әрекеті және қызметін зерттеу: су алмасу, 

фотосинтез, тыныс алу, минералдық заттардың түсуі және қозғалысы, 

ӛсімдік ағзасының ӛсуі және дамуы, сондай-ақ ӛсімдіктердегі реттеу және 

интеграциялау жүйелерінің жалпы теориясын әзірлеуге және оны 

ӛсімдіктердің ӛсуін, дамуы мен ӛнімділігін басқару үшін пайдалануға 

мүмкіндік беретін ӛсімдік ағзасының тіршілік әрекеті процестерін терең 

танып білу. 

5 
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Ӛсімдіктер 

биохимиясы 

Биологиялық полимерлер үлгісінде заттардың химиялық құрамы мен 

ӛсімдікке айналуы, ӛсімдік ағзасының физиологиялық кӛрсеткіштері 

туралы, сонымен қатар заттардың түрлену, энергияның түрленуі, ӛсімдік 

организмдерінің формасының ӛзгеруі, басқару және ақпаратының ӛзгеруі 

процестерін біріктіретін автотрофты ӛсімдіктің функциялары туралы 

түсініктерді қалыптастыру. 

      + + +      

D17 Мутациялық 

процесс 

Мутагендік факторлардың организмдердің жекелеген топтарының дамуы 

мен ӛсуіне әсері саласында іргелі білімді қалыптастыру, адам ағзасы үшін 

мутагендік әсерлерді және олардың салдарын бағалау әдістері, сондай - ақ 

болашақта биологиядағы іргелі және қолданбалы бағыттарды меңгеру 

үшін про-және эукариотикалық организмдердегі генетикалық ақпараттың 

6 
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ӛзгергіштігінің молекулалық механизмдерінің заңдылықтары туралы 

кешенді түсінік. 

Экологиялық 

биология 

Молекулалық деңгейден биосфералық деңгейге дейін ағза мен тірі 

жүйенің ӛсуі мен дамуына физикалық, химиялық және биологиялық 

факторлардың рӛлін, экологиялық факторлардың ӛзара байланысын 

түсіну; антропогендік әсер ету кезінде экожүйелердің орнықтылығын 

бағалау. 

      + + +      

D18 Экологиялық 

жобалау 

Қоршаған ортаға антропогендік жүктемені тӛмендету және табиғат 

ластануының салдарларын болдырмау мақсатында ӛнеркәсіп 

кәсіпорындарын, елді мекендерді, энергетика кәсіпорындарын, ауыл 

шаруашылығы және басқа да объектілерді жобалау және құрылысын 

негіздеу үшін экология бойынша білімді және нормативтік құжаттарды 

қолдану. Студенттерді шаруашылық қызметтің геоэкологиялық 

негіздемесінің практикалық тәсілдерімен, сондай-ақ табиғатты қорғау 

объектілерін жобалау принциптерімен таныстыру. Қоршаған ортаға 

әсерді бағалау және экологиялық сараптама рәсімдерін зерделеу 

кӛзделеді, ірі жобалардың мысалдарында жобалау және сараптама 

қағидаттарының ӛзара байланысы, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес техникалық жобаларды, мемлекеттік бағдарламаларды және басқа 

да құжаттарды әзірлеу кезінде шаруашылық немесе ӛзге де қызметтің 

әсерін бағалау және экологиялық негіздеу бойынша білім кӛрсетіледі. 
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      + + +      

Табиғи және 

сарқынды суды 

аналитикалық 

бақылау 

Беттік, жер асты және сарқынды сулардың ластану сапасы мен дәрежесін 

бағалау, фито - және зообионттар үшін ластануды бақылау және салдарды 

бағалау кезінде аналитикалық физика-химиялық әдістерді қолдану үшін 

білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

       + + +      

D19 Климатология 

және метеорология 

негіздері 

Біздің ғаламшарымыздың ауа райы мен климатын қалыптастыратын 

атмосфера және онда болып жатқан физикалық және химиялық 

процестер туралы негізгі білім алу; Жер климатының тарихы 

бойында табиғи ауытқуын және қалыптасуын анықтайтын 

астрономиялық, геофизикалық және географиялық факторларды, 

қазіргі кезеңдегі антропогендік факторлардың рӛлін зерттеу. Пән 

физикалық-географиялық пәндер жүйесінде маңызды орын алады, 

ӛйткені атмосфераны, оның даму заңдылықтарын, ауа қабығының 

негізгі құрылымдық элементтерін зерттейді. 

4          + + +   

Климаттың ӛзгеруі 

және жасыл 

экономика 

 

Климаттың ӛзгеруі және "Жасыл" экономика туралы ұғымдарды 

қалыптастыру, климат және оның ӛзгеруі, климаттың ӛзгеру салдары, 

орнықты даму мәселелерін қарау, Қазақстан Республикасының "жасыл" 

экономикаға кӛшуі жӛніндегі тұжырымдаманың негізгі ережелері. 

Климаттық ӛзгерістерге қарсы күрес жӛніндегі халықаралық келісімдерді, 

климаттың ӛзгеруі саласындағы халықаралық келісімдер бойынша 

Қазақстанның міндеттемелерін зерделеу. Жаңартылатын энергия 

кӛздерімен танысу. Қазақстанда ЖЭК пайдалану жағдайы мен 

перспективасына талдау жүргізу. Қазақстандағы климаттың ӛзгеруіне 

байланысты қалыптасқан, экономиканың ауыл шаруашылығы, Су және 

басқа да секторларындағы проблемаларды қарау. Қалдықтармен тиімді 

жұмыс істеу бағыттарын қоса алғанда, "Жасыл" экономика талаптары 

         + + +   
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аясында осы секторлардың тұрақты дамуы туралы ақпаратты зерделеу. 

 

 

D20 Биодинамикалық 

ауыл 

шаруашылығы 

жүйесі 

 Синтетикалық тыңайтқыштар мен пестицидтерге негізделген қазіргі 

заманғы химияландыру құралдарын қолданудан толық бас тарту 

ұсынылатын шаруашылық жүргізу түрін зерттеу, ӛйткені бұл тәсілдің 

ерекшелігі тірі қоғамдастық элементтері арасындағы, қоғамдастық пен 

қоршаған әлем арасындағы ӛзара байланыстарға және ӛзара іс-қимылға 

назар аудару болып табылады. Практикалық тұрғыдан оның негізгі 

принциптері табиғи және ғарыштық ырғақтарға сәйкес барлық ауыл 

шаруашылық жұмыстарын орындауда және ӛсімдіктерді күту үшін 

биодинамикалық препараттарды қолдануда, қи мен басқа да органикалық 

қалдықтарды компостирлеуде тұрады. 

6          + + +   

Ауыл 

шаруашылық 

экологиясы 

Ауыл шаруашылығы ресурстарын (топырақ, табиғи азықтық алқаптар, 

агроландшафттардың гидрологиялық сипаттамалары), биологиялық 

әртүрлілікті сақтау және адамның тіршілік ету ортасын және ӛндірілетін 

ӛнімді ауыл шаруашылық ластанудан қорғау кезінде ӛсімдік және мал 

шаруашылығы ӛнімдерін алу үшін жерді ауыл шаруашылық пайдалану 

мүмкіндігін зерттеу. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қолданбалы 

экологияның бӛлімі ретінде ауыл шаруашылық экологиясы туралы 

түсінік қалыптастыру. 

         + + +   

D21 

 

Экологиялық 

қорларға кіріспе 

Экологиялық ресурстану табиғи ресурстардың жекелеген түрлерінің және 

олардың кешендерінің орналасуы мен құрылымын, оларды қорғау, ұдайы 

ӛндіру, экономикалық бағалау, ұтымды пайдалану және ресурстармен 

қамтамасыз ету мәселелерін зерделейді, сондай-ақ студенттерді талдау 

және бағалау әдістерін меңгеруге ықпал ете отырып, Ӛңірлерді дамыту 

базасы ретінде табиғи-ресурстық әлеуетті пайдаланудың экономикалық 

мәселелерімен таныстырады. Курс аясында аймақтық еңбек әлеуетін 

қалыптастыру ерекшеліктері, Еңбек ресурстарын реттеу саласындағы 

нақты әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қолданылатын 

теориялық модельдер қарастырылады. 

6 

 

         + + +   

Биологиялық 

ресурстар 

Ӛсімдіктер, жануарлар дүниесінің ресурстары, сондай-ақ адамзаттың 

қажетті игіліктерінің табиғи кӛздері болып табылатын генетикалық 

ресурстар жататын Жердің табиғи ресурстарының маңызды түрі туралы 

түсінік қалыптастыру. Биологиялық ресурстарды қысқартуды зерттеу, 

бұл адамзаттың антропогендік қызметінің нәтижесі болып табылады және 

маңызды мәселе болып табылады. Ӛсімдіктер мен жануарлар табиғи 

ресурстардың ядросын қалыптастырады және экожүйелердің 

денсаулығын сақтау үшін күш-жігерді талап етеді. 

         + + +   

D22 Жаһандық 

экология 

 

Жаһандық экология жалпы биосфераны, яғни жер шарын қамтитын 

экологиялық жүйені зерттейді. Қазіргі жаһандық экологияның басты 

міндеттерінің қатарына тіршілік ету ортасындағы антропогендік 

ӛзгерістерді зерттеу және оны сақтау мен жақсарту әдістерін адамзат 

мүддесінде негіздеу жатады. Осыған байланысты келешекте экологиялық 

жағдайдың ӛзгеруін болжау маңызды мәнге ие болады және осының 

негізінде таяу жылдарға және алыс перспективаға адамдардың тіршілік 

6 
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ету ортасын сақтауға және жақсартуға, биосферадағы жағымсыз 

ӛзгерістердің алдын алуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу. 

Радиациялық 

экология 

Радиоактивті заттармен ластанған табиғи мекендеу ортасындағы 

ӛсімдіктер мен жануарлардың организмдері мен қоғамдастықтарының 

тіршілік ету ерекшеліктерін зерттеу, ӛйткені ол биоэкологияның бір 

бӛлігі болып табылады,ол жүйелік биологиялық құрылымдардың 

(макромолекулалардан биосфераға дейін) ӛзара және олардың қоршаған 

ортасымен ӛзара қарым-қатынасын зерттейтін ғылыми пәндердің 

жиынтығы болып табылады. Студенттерді қазіргі радиоэкологияның 

негізгі мәселелері мен бағыттарымен таныстыру. Қазіргі уақытта 

радиоэкология, әсіресе Қазақстан үшін аса ӛзекті ғылымдардың бірі 

екенін ескере отырып, курс экологиялық ойлауды дамытуға қызмет етуі 

тиіс 

         + + +   

D23 Биоалуантүрлікті 

сақтау 

 

Организмдердің ӛмір сүру ортасымен ӛзара әрекеттесу заңдылықтарын, 

қоршаған ортаға және организмдердің әртүрлілігіне антропогендік әсер 

ету заңдылықтарын зерттеу, Биоәртүрлілікті тиімді пайдалану, қалпына 

келтіру және сақтаудың нақты міндеттерін қарастыру. Студенттерді 

биологиялық әртүрлілік компоненттерін сақтау және тұрақты пайдалану 

бойынша негізгі мәселелермен, табиғатты пайдалану стратегиясын 

әзірлеумен және биоәртүрлілікті сақтаудың құқықтық негізімен, 

биоресурстарды алу бойынша бақылау әдістерімен, биоәртүрлілікке 

мүмкін болатын залалды есепке алумен таныстыру; Қазақстанның 

биоалуантүрлілікті сақтаудың жалпы стратегиясына қосқан үлесі, сондай-

ақ биологиялық әртүрлілік компоненттерін сақтау мен пайдалануды 

зерделеу. 

5             + + 

D24 Урбоэкология Қала құрылысының экологиялық негіздерін (агроэкология), қалалар мен 

олардың жүйелерінің табиғи ортамен ӛзара іс-қимылын зерттеу. 

Қалалардың флорасы мен фаунасының ерекшеліктерін білу. Тұрғын үй 

жағдайының адам денсаулығына әсер ету ерекшеліктері туралы 

түсініктерді қалыптастыру; қаланың тұрғын үй аймағының санитарлық-

эпидемиологиялық салауаттылығын бағалау әдістемесін игеру 

5               

D25 Ӛндірістік 

экология 

Студенттердің негізгі табиғи түзуші сфераларды техногенді ластанудан 

қорғау техникасының негіздерін, ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың әсер ету 

аймағындағы экожүйелерге техногендік жүктемелердің экологиялық 

нормалануын, ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың қоршаған табиғи ортаға 

әсер ету жолдарын қалыптастыру, экологиялық бақылау құралдары мен 

жабдықтарын және қоршаған ортаны инженерлік қорғау құралдарын 

пайдалану бойынша практикалық дағдыларды игеру, шығарындылар мен 

тӛгінділерді болдырмау және ұстап қалудың негізгі тәсілдерін талдау. 

5               

D26 Популяциялар 

экологиясы 

Экологиялық қоғамдастықтар мен популяциялар туралы, тірі 

организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен күрделі ӛзара 

байланысы туралы, әртүрлі деңгейдегі экожүйелердің қызмет ету 

ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру. Популяциялар санының 

және тығыздығының негізгі заңдарын, табиғи және антропогендік 

факторлардың әсерінен ортаның ӛзгеретін жағдайларында, әсіресе 

ортаның қарқынды ластануы жағдайында популяциялар санының 

5 

 

            + + 



22 
 

ӛзгеруін, популяциялар ішіндегі және арасындағы ӛзара қарым-

қатынасты және т. б. зерттейді.; қоршаған ортаға және популяцияға 

табиғи және антропогендік әсермен байланысты проблемалар шеңберін 

талдау; табиғат қорғау қызметінің нақты міндеттері мен басымдықтарын 

қарау; биология және экология бойынша білімді бекіту, экологиялық 

қоғамдастықтар мен популяциялар туралы, тірі организмдердің бір-

бірімен және қоршаған ортамен күрделі ӛзара байланысы туралы, әртүрлі 

деңгейдегі экожүйелердің жұмыс істеу ерекшеліктері туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Биологиялық  

экология  

 

Тірі организмдердің тіршілік ортасымен ӛзара әрекеттесуі туралы, 

популяциялардың, қауымдастықтардың және экожүйелердің ӛмір сүру 

заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ БиоСфера ұғымы 

және оның қазіргі дүниетаным үшін маңызы. Студенттерді атмосфераға, 

гидросфераға, литосфераға, биотикалық қауымдастықтарға антропогендік 

әсер етудің қазіргі маңызды салдарымен таныстыру. 

            + + 

D27 

 

Геоботаника 

 

Ӛсімдік қоғамдастықтарында тепе-теңдікті қалыптастыру және қолдау 

ерекшеліктері бойынша білімді қалыптастыру, оларды экологиялық 

факторларды ескере отырып, жер аумағы бойынша бӛлу; 

фитоценоздардың құрамын, құрылымын, кеңістіктегі динамиканы және 

жердің барлық аумағы мен акваториясындағы уақытты зерттеу. 

5 

 

            + + 

Фитоценология Биогеоценоздың маңызды компоненті ретінде фитоценозды зерттеу, ол ӛз 

кезегінде жер биосферасының жіктемелік бірлігі болып табылады. 

Сондықтан биосфераны түгендеуде және оның ӛнімділігін арттыруда 

фитоценологияның рӛліне ерекше кӛңіл бӛлінеді. Курстың негізгі рӛлі – 

ӛсімдік қоғамдастықтары, олардың морфологиясы, экологиясы, жіктелуі, 

уақыт ӛзгерісі туралы Теориялық оқу негіздері туралы түсінік беру, 

олардың заттар мен энергияның түрленуі мен жинақталуы процесіндегі 

рӛлін кӛрсету. 

            + + 

D28 Дендрология Ағаш ӛсімдіктері және олардың ӛмірлік формалары, морфологиялық 

ерекшеліктері, экологиялық қасиеттері, түрішілік әртүрлілігі, 

географиялық таралуы, ӛсімдік жамылғысының пайда болу және 

шаруашылық пайдаланудағы рӛлі туралы ұғымдарды қалыптастыру. 

Ағаш-бұта флорасын зерттеу "Экология" мамандығы бойынша оқитын 

студенттердің іргелі жалпы биологиялық және кәсіби дайындығының 

ажырамас бӛлігі, орман биоценоздарында жүргізілетін әртүрлі бағыттағы 

биологиялық зерттеулердің негізі болып табылады. Бұл курс 

математикалық және жаратылыстану-ғылыми циклдің биологиялық 

пәндерін, кәсіптік циклдің базалық бӛлігін, оқу және ӛндірістік 

практикаларды одан әрі игеру үшін білім негіздерін қалыптастырады. 

4 
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Орман 

шаруашылығы 

 

Орман ресурстарын ӛсірумен, қорғаумен және пайдаланумен 

айналысатын шаруашылық қызмет саласы ретінде, сондай-ақ ормандарды 

ӛсіру, жақсарту және ӛнімділігін арттыру әдістерін зерттейтін орман 

шаруашылығы туралы ұғымдарды қалыптастыру. Ағашқа және басқа да 

орман ӛнімдеріне қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында орманды ӛсіру 

және тұрақты пайдалану теориясы мен практикасын зерттеу, сондай-ақ 

орманды жақсарту және оның су қорғау-қорғау, орта құру және 

            + + 
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әлеуметтік функцияларын арттыру, ӛйткені оның экономикалық, 

экологиялық және әлеуметтік аспектісі бар. Ормандар жер 

биосферасының ең маңызды компоненттерінің бірі болып табылады және 

орман шаруашылығы ғылыми зерттеу мен осы ресурсты пайдаланудың 

негізгі буыны болып табылады. 

D29 Қоршаған ортаны 

бақылау әдістері 

мен аспаптары 

Қоршаған ортаның ластануын бақылау және мониторингілеу кезінде 

қолданылатын әдістер туралы білімді қалыптастыру, қоршаған ортаны 

аналитикалық бақылау саласында қазіргі заманғы аппаратуралық-

бағдарламалық қамтамасыз етумен танысу. Қоршаған ортаның 

ластануына экологиялық бақылау жүргізу және оның нәтижелерін ӛңдеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

4 

 

              

Инженерлік 

экология 

Қоршаған ортаға техногенді әсер етудің негізгі кӛздерін білу, алу 

тәсілдерін, шығарындылардың алдын алу және шарттарын, ӛнеркәсіптік 

сарқынды суларды тазарту әдістерін игеру, ӛндірістің газ 

шығарындылары мен ағындарын залалсыздандыру және тазалау 

аппараттарының жұмыс принциптерін түсіну; 

табиғат пайдаланудың құқықтық негіздерін, ережелері мен нормаларын 

және экологиялық 

қоршаған орта мониторингі, экологиялық бақылау және Экологиялық 

реттеу принциптері мен әдістерін білу. 

              

D30 Әлеуметтік 

экология және 

тұрақты даму 

Студенттердің адам мен адамның ӛзара қарым-қатынасының 

эволюциясымен таныстыру. 

табиғат, логика және табиғи ортаны ӛзгерту әдістемесі, табиғат қарым-

қатынасының негізгі заңдылықтарын қарастыру 

қазіргі әлемнің жаһандық трансформациясының әртүрлі аспектілерін, 

адамның ӛмір сүру ортасының сапасын әлеуметтік басқарудың саяси 

және экономикалық тетіктерін, шешу жолдарын талдау 

экологиялық дағдарыс, экологиялық мәдениет пен экологиялық ойлауды 

қалыптастыру үрдістері мен ерекшеліктерін анықтау, экологиялық этика 

4 

 

              

Экологиялық 

нормалау және 

сараптама негіздері 

Экологиялық принциптер мен нормаларға сәйкес, экологиялық нормалау 

және қоршаған ортаға әсерді бағалау саласындағы заңдар мен 

стандарттарды ескере отырып, студенттерде қоршаған ортаға 

шаруашылық және ӛзге де қызметтің әсерін бағалаудың теориялық 

білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру,табиғи ортаға 

ластаушы заттардың түсуін нормалау, тӛмендету және бақылау әдістері 

мен тәсілдерін зерттеу, Қоршаған орта сапасының белгіленген 

нормативтеріне қол жеткізу үшін табиғатты қорғау іс-шараларын 

жоспарлау дағдысы 
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26. Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 
 

NN 

п/п 

Қалыптасқан 

құзырлылық  

(кодтар) 

Оқу нәтижелерін бағалау критерийлері 

Қанағантанарлықсыз 

 

Қанағаттанарлық Жақсы Ӛте жақсы 

1 ЖББҚ 1 1. Қоғамдық ғылымдардың ӛзекті 

бағыттарын білмейді, ӛздерінің 

кәсіби қызметінде ғылыми 

кӛзқарас пен азаматтық 

ұстанымды кӛрсетпейді; 

2. Республиканың экономикалық, 

құқықтық, идеологиялық, 

мәдени, экологиялық ӛзін-ӛзі 

қамтамасыз ету бағытында 

жеделдетілген жаңғырту 

кезеңіндегі дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруға қатыспайды. 

1. Қоғамдық ғылымдардың қазіргі 

заманғы бағыттарын аз меңгерген, 

ӛзінің кәсіби қызметінде ғылыми 

кӛзқарасты және азаматтықты 

жеткіліксіз кӛрсетеді; 

2. Ӛзінің кәсіби қызметінде ғылыми 

дүниетаным мен азаматтық ұстаным 

жеткіліксіз кӛрінеді; 

3. Республиканың 

экономикалық,құқықтық, 

идеологиялық-мәдени, экологиялық 

ӛзін-ӛзі қамтамасыз ету бағыты 

бойынша жедел жаңғырту кезеңінде 

дамудың қазақстандық моделін 

қалыптастыруға нашар қатысады. 

1. Қазақстанның қазіргі тарихын, 

философиясын, әлеуметтік 

ғылымның ӛзекті бағыттарын 

зерделеудің негізгі ұғымдарын, 

теориялары мен тәсілдерін жақсы 

меңгерген; 

2. Ғылыми дүниетанымға 

бағдарлайды және ӛзінің кәсіби 

қызметінде белгілі бір азаматтық 

позицияны ұстанады; 

 3. Республиканың 

экономикалық,құқықтық, 

идеологиялық-мәдени, 

экологиялық ӛзін-ӛзі қамтамасыз 

ету бағыты бойынша жедел 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруға қатысады. 

 

1. Қазақстанның қазіргі тарихын, 

философиясын, әлеуметтік ғылымдардың 

ӛзекті бағыттарын зерделеудің негізгі 

ұғымдарын, теориялары мен тәсілдерін еркін 

меңгерген; 

2. Әлеуметтік ғылымның ӛзекті мәселелері 

мен бағыттарына жақсы бағдарлайды, ӛзінің 

кәсіби қызметінде белсенді азаматтық 

позицияны алады, республиканың 

экономикалық,құқықтық, идеологиялық-

мәдени, экологиялық ӛзін-ӛзі қамтамасыз ету 

бағыты бойынша жедел жаңғырту кезеңінде 

дамудың қазақстандық моделін 

қалыптастыруға белсенді қатысады. 

2 ЖББҚ 2 1. Қоғамның және оның кіші 

жүйелерінің негізгі ұғымдарын, 

теориялары мен тәсілдерін 

меңгермейді; социологиялық, 

саяси, мәдениеттанушылық және 

психологиялық ақпарат алу үшін 

ешқандай әдістерді қолданбайды; 

2. Сыни ойлау дағдыларын 

меңгермеген, оларды әлеуметтік-

саяси қызмет саласында 

пайдалана алмайды. 

1. Қоғамның және оның кіші 

жүйелерінің негізгі ұғымдарын, 

теориялары мен тәсілдерін жеткілікті 

меңгермеген, әлеуметтанулық, саяси, 

мәдениеттанушылық және 

психологиялық ақпарат алу үшін 

әртүрлі әдістерді нашар 

пайдаланады;  

2. Сыни ойлаудың әлсіз қабілетін 

кӛрсетеді, әлеуметтік-саяси қызмет 

саласын талдау үшін сыни ойлауды 

жеткіліксіз пайдаланады. 

1. Қоғамның және оның кіші 

жүйелерінің негізгі ұғымдарын, 

теориялары мен тәсілдерін жақсы 

деңгейде меңгерген, 

әлеуметтанулық, саяси, 

мәдениеттанулық және 

психологиялық ақпаратты алу 

әдістерін қолданады; 

 2. Әлеуметтік-саяси қызмет 

саласында сыни ойлау және 

ақпаратты талдау қабілеті бар. 

1. Қоғамның және оның кіші жүйелерінің 

негізгі ұғымдарын, теориялары мен 

тәсілдерін еркін меңгерген және 

әлеуметтанулық, саяси, мәдениеттанулық 

және психологиялық ақпаратты алу әдістерін 

табысты қолданады; 

2. Сыни ойлау дағдыларын меңгерген және 

оларды әлеуметтік-саяси қызмет саласына 

қолдана алады. 

3 ЖББҚ 3 1. Кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін үш тілде ауызша 

және бейвербаль түрінде еркін, 

қол жетімді және сенімді 

коммунизациялай алмайды; 

2. Мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті түсіндіру 

және сыни бағалау тәсілдерін 

меңгермеген; 

1. Кәсіби қызметтің міндеттерін 

шешу үшін үш тілде вербалды және 

вербалды емес нысанда еркін, қол 

жетімді және сенімді 

коммуникациялай алады; 

2. Мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті түсіндіру 

және сыни бағалау тәсілдерін нашар 

меңгерген. Ақпаратты және 

1. Кәсіби қызмет міндеттерін шешу 

үшін үш тілде вербалды және 

вербалды емес нысанда қол 

жетімді және сенімді 

коммунизациялай алады; 

2. Мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті түсіндіру 

және сыни бағалау тәсілдерін 

меңгерген; 

1. Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін 

үш тілде ауызша және бейвербаль түрінде 

еркін, қол жетімді және сенімді 

коммунизациялай алады; 

2. Мәдениетаралық диалог тұрғысынан 

объективті түсіндіру және сыни бағалау 

тәсілдерін еркін меңгерген; 

3. Ақпаратты және құбылыстарды табысты 

талдайды, ӛңдейді, жинақтайды және 
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3. Ақпаратты және 

құбылыстарды талдауға, ӛңдеуге, 

қорытуға және жаңғыртуға 

қабілетсіз; оқытылатын тілдің 

әлеуметтік таңбаланған тілдік 

бірліктерін дұрыс қолданбайды; 

4. Ақпараттық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін білмейді 

және оларды қолданбайды. 

5. Дене шынықтыру және спорт 

мүмкіндіктерін ӛз денсаулығын 

нығайту пайдаланбайды. 

құбылыстарды талдайды, ӛңдейді, 

жинақтайды және жаңғыртады; 

оқылатын тілдің әлеуметтік 

таңбаланған тілдік бірліктерін жиі 

дұрыс қолданбайды; 

3. Ақпараттық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін нашар біледі, 

ақпараттық ресурстарды сирек 

қолданады. Дене шынықтыру және 

спорт құралдарын сирек қолданады. 

3. Ақпаратты және құбылыстарды 

талдайды, ӛңдейді, қорытады және 

жаңғыртады; негізінен оқытылатын 

тілдің әлеуметтік таңбаланған 

тілдік бірліктерін дұрыс 

қолданады; 

4. Ақпараттық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін біледі, 

Интернеттің ақпараттық 

ресурстарын үнемі пайдаланады; 

5. Дене шынықтыру және спорт 

құралдарын ағзаның 

функционалдық мүмкіндіктерін 

жетілдіруді басқаруда қолданады. 

жаңғыртады; 

4. Интернеттің ақпараттық ресурстарын 

кеңінен қолдана отырып, ақпараттық 

технологиялар мүмкіндіктерін еркін 

меңгерген. 

5. Дененің функционалдық мүмкіндіктерін 

жетілдіру үшін дене шынықтыру және спорт 

құралдарын табысты қолданады. 

4 БҚ1 1. Ботаника, зоология, Адам 

анатомиясы мен физиологиясы 

және экологиялық генетика 

саласында жүйелі білімі жоқ;  

2. Биологиялық жүйелердің 

тұтастығы туралы түсінік жоқ, 

танымдық процестерді басқаруға 

қатыспайды;  

3. Себеп-салдарлық 

байланыстарды, ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды 

анықтамайды; 

4. Оқу материалын талдамайды 

және синтездемейді, оны 

жалпылауға және жүйелеуге 

қабілетсіз; 

5. Практикалық және 

эксперименттік қызметте білім 

мен іскерлікті қолданбайды. 

1. Ботаника, зоология, Адам 

анатомиясы мен физиологиясы және 

экологиялық генетика саласындағы 

жүйелі білімдерді жеткіліксіз 

дәрежеде меңгерген;  

2. Биологиялық жүйелердің 

тұтастығы туралы әлсіз түсінік бар;  

3. Себеп-салдар байланыстарын 

сирек табады және ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды анықтайды;  

4. Оқу материалын жеткілікті 

дәрежеде талдайды және 

синтездейді, оны жинақтайды және 

жіктейді;  

5. Тәжірибелік және эксперименттік 

қызметте білім мен іскерлікті сирек 

қолданады. 

1. Ботаника, зоология, Адам 

анатомиясы мен физиологиясы 

және экологиялық генетика 

саласындағы жүйелі білімді жақсы 

деңгейде меңгерген; 

2. Биологиялық жүйелердің 

тұтастығы туралы жалпы түсінік 

бар,    

 3. Себеп-салдарлық 

байланыстарды табады және 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды анықтайды;  

4. Оқу материалын талдайды және 

синтездейді, оны жинақтайды және 

жіктейді;  

5. Тәжірибелік және 

эксперименталды қызметте үнемі 

білім мен іскерлікті қолданады. 

1. Ботаника, зоология, Адам анатомиясы мен 

физиологиясы және экологиялық генетика 

саласында жоғары деңгейде жүйелі білімді 

меңгерген;  

2. Биологиялық жүйелердің тұтастығы 

туралы жақсы түсінікке ие, танымдық 

процестерді белсенді басқарады; 3. Себеп-

салдарлық байланыстарды еркін табады, 

ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 

анықтайды; 

 4. Оқу материалын талдайды және 

синтездейді, оны жинақтайды және жіктейді;  

5. Тәжірибелік және эксперименттік 

қызметте білім мен іскерлікті белсенді 

қолданады. 

5 БҚ2 1. Жаратылыстану экологиялық 

аспектілерінің аса ӛткір және 

күрделі мәселелерін талқылауға 

кешенді, объективті және 

шығармашылық кӛзқарас 

дағдыларына ие емес;  

2. Химиялық-экологиялық 

эксперименттерді жүзеге асыра 

алмайды және ӛсімдік және 

жануарлар объектілері бар 

зертханалық зерттеулерді 

орындай алмайды. 

1. Жаратылыстану экологиялық 

аспектілерінің аса ӛткір және күрделі 

мәселелерін талқылауға кешенді, 

объективті және шығармашылық 

кӛзқарастың жеткіліксіз 

дағдыларына ие;  

2. Химиялық-экологиялық 

эксперименттерді әлсіз деңгейде 

жүзеге асырады, ӛсімдік және 

жануарлар объектілерімен 

зертханалық зерттеулердің барлық 

түрлерін орындамайды. 

1. Жаратылыстану экологиялық 

аспектілерінің аса ӛткір және 

күрделі мәселелерін жақсы 

деңгейде талқылауға кешенді, 

объективті және шығармашылық 

кӛзқарас дағдыларын меңгерген; 

2. Химиялық-экологиялық 

эксперименттерді жеткілікті 

деңгейде жүзеге асыра алады, 

ӛсімдік және жануарлар 

объектілерімен зертханалық 

зерттеулерді орындайды. 

2. Жаратылыстану экологиялық 

аспектілерінің аса ӛткір және күрделі 

мәселелерін талқылауға кешенді, объективті 

және шығармашылық кӛзқарас дағдыларын 

табысты пайдаланады; 

2. Химиялық-экологиялық эксперименттерді 

жоғары деңгейде жүзеге асырады, ӛсімдік 

және жануарлар объектілерімен зертханалық 

зерттеулерді белсенді орындайды. 

6 ҚҚ 1 1. Биосфераға және қазіргі 1. Биосфераға антропогендік 1. Биосфераға антропогендік 1. Биосфераға антропогендік әсерлердің 
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биосфералық процестерге 

антропогендік әсерлердің 

салдарын бағалай алмайды, 

Эволюциялық тарихи 

процестермен байланысты 

кӛрмейді;      

2.Климаттың ӛзгеруіне 

байланысты метеорологиялық 

ақпаратты, қоршаған ортаның 

жай-күйін талдау және бағалау 

әдістемелерін иеленбейді;  

3. "Жасыл" экономиканың 

талаптарын ескере отырып, 

экономикалық қызметтің 

аспектілерін жоспарлай алмайды. 

4. Ғылыми ақпаратты талдай 

және қорыта алмайды.  

5. Егіншілік және агроэкология 

саласындағы қазіргі заманғы 

"экотехнологиялар" туралы 

білімі жоқ. 

6. Экологиялық проблемаларды 

шешу үшін білімді қолданбайды. 

әсерлердің салдарын және қазіргі 

биосфералық үрдістерді жеткіліксіз 

деңгейде бағалайды, олардың 

тиімділігін Эволюциялық тарихи 

процестермен нашар 

байланыстырады.      

2. Климаттың ӛзгеруіне байланысты 

метеорологиялық ақпараттың, 

қоршаған ортаның жай-күйін талдау 

және бағалау әдістемелерінің 

жеткіліксіздігі;  

3. "Жасыл" экономика талаптарын 

ескере отырып, экономикалық 

қызметтің жаңа аспектілерін тиімді 

жоспарлайды. 

4.Ғылыми ақпаратты тӛмен деңгейде 

талдайды, ӛңдейді, жинақтайды және 

жаңғыртады, 5. Ақпараттың дұрыс 

емес кӛздерін қолданады. 

6. Егіншілік және агроэкология 

саласындағы экологияландырылған 

технологияларды нашар біледі. 

7. Елдегі экологиялық жағдайды 

бағалау дағдысын жеткіліксіз 

меңгерген. 

әсерлердің салдарын және қазіргі 

биосфералық үрдістерді олардың 

тиімділігін Эволюциялық тарихи 

процестермен байланыстыра 

отырып бағалай алады.      

2. Климаттың ӛзгеруіне 

байланысты қоршаған ортаның 

жай-күйін талдау және бағалау 

әдістемелерін, метеорологиялық 

ақпаратты жеткілікті деңгейде 

меңгерген;  

3. "Жасыл" экономика талаптарын 

ескере отырып, экономикалық 

қызметтің жаңа аспектілерін 

жоспарлайды. 

4. Шынайы дереккӛздерге сүйене 

отырып, ғылыми ақпаратты 

талдайды, ӛңдейді, қорытады және 

жаңғыртады. 

5. Егіншілік және агроэкология 

саласындағы экологиялық 

технологияларды біледі; табиғатты 

тиімді пайдалану үшін ақпараттық 

ресурстарды пайдаланады. 

6. Экологиялық проблемаларды 

шешудің жеткілікті дағдыларын 

меңгерген. 

салдарын және қазіргі биосфералық 

үрдістерді жоғары деңгейде бағалай алады, 

олардың тиімділігін Эволюциялық тарихи 

процестермен байланыстыра алады.      

2. Метеорологиялық ақпаратты, климаттың 

ӛзгеруіне байланысты қоршаған ортаның 

жай-күйін талдау және бағалау әдістемелерін 

жақсы меңгерген;  

3. "Жасыл" экономика талаптарын ескере 

отырып, экономикалық қызметтің жаңа 

аспектілерін белсенді жоспарлайды. 

4. Ғылыми ақпаратты жоғары деңгейде 

талдайды, ӛңдейді, қорытады және 

жаңғыртады, тек сенімді ақпарат кӛздерін 

пайдаланады. 

5. Егіншілік және агроэкология саласындағы 

экологияландырылған технологияларды 

жақсы біледі. 

6. Экологиялық мәселелерді шешу үшін 

білімді бағытталған қолдана алады. 

7 КҚ 2 1. Ӛсімдік қауымдастықтарын 

талдау мен сипаттай алмайды, 

гербар материалымен жұмыс 

істей алмайды, дендрологиялық 

гербарийді жинау және ресімдеу 

әдістемесін қолдана алмайды;  

2. Экожүйелер мен популяциялар 

туралы білімі жоқ;  

3. Биоалуантүрлілікті сақтау 

жӛніндегі ғылыми ақпаратты 

талдауға және жаңғыртуға 

қабілетсіз; 

4. Орманды қалпына келтіру, 

Пайдалану, қорғау және қорғау 

жӛніндегі білімді қолдануға 

қабілетсіз, кәсіби міндеттерді 

шешу кезінде биологиялық 

әртүрлілікті сақтау және ұтымды 

пайдалану әдістемелерін 

меңгермеген. 

1. Барлық ӛсімдік қоғамдастықтарын 

талдау және сипаттау, гербар 

материалымен жұмыс істей білу, 

дендрологиялық гербарийлерді 

жинау және ресімдеу әдістемесін 

қолдана білу. 

2. Экожүйелер мен популяциялар 

туралы білімді тӛмен деңгейде 

меңгерген. Биоалуантүрліліктің жай-

күйі туралы ғылыми ақпаратты 

жеткіліксіз талдайды, ӛңдейді, 

жинақтайды және жаңғыртады. 

3. Ормандарды қалпына келтіру, 

Пайдалану, қорғау және қорғау 

бойынша кейбір білімді қолданады, 

кәсіби міндеттерді шешу кезінде 

биологиялық әртүрлілікті сақтау 

және ұтымды пайдалану 

әдістемелерін нашар біледі. 

1. Барлық ӛсімдік 

қоғамдастықтарын жеткілікті 

деңгейде талдау және сипаттау, 

гербар материалымен жұмыс істеу, 

дендрологиялық гербарийды жинау 

және ресімдеу әдістемесін 

пайдалану; 

2. Экожүйелер мен популяциялар 

туралы білімді меңгерген;  

3. Шынайы дереккӛздерге, 

эксперименттердің деректері мен 

нәтижелеріне сүйене отырып, 

ғылыми ақпаратты жақсы 

талдайды, ӛңдейді, қорытады және 

жаңғыртады; 

4. Ормандарды қалпына келтіру, 

Пайдалану, қорғау және қорғау 

жӛніндегі білімді қолданады; 

1. Ӛсімдік қауымдастықтарын жоғары 

деңгейде талдау және сипаттау, гербар 

материалымен жұмыс істей алады, 

дендрологиялық гербарийді жинау және 

ресімдеу әдістемесін белсенді пайдалана 

алады. 

2. Экожүйелер мен популяциялар туралы 

жоғары деңгейдегі білімді меңгерген.  

3. Биоалуантүрлілікті сақтау жӛніндегі 

ғылыми ақпаратты белсенді талдайды, 

ӛңдейді, жинақтайды және жаңғыртады. 

4. Орманды қалпына келтіру, Пайдалану, 

қорғау және қорғау бойынша білімді 

табысты қолданады; 

5. Кәсіби міндеттерді шешу кезінде 

биологиялық әртүрлілікті қолдау және 

ұтымды пайдалану әдістемелерін меңгерген 
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8 КҚ 3 1. Қоршаған ортаға 

антропогендік әсерге 

байланысты проблемалар туралы 

түсінік жоқ; 

2. Қоршаған ортаға мониторинг 

жүргізуге қабілетсіз; 

3. Ӛнеркәсіптік және қалалық 

объектілердің қоршаған ортаға 

және адам денсаулығына теріс 

әсерін анықтай алмайды;  

4. Шығарындыларды азайту және 

ӛнеркәсіптік ластанудың 

салдарларын болдырмау 

жӛніндегі іс-шараларды 

жоспарлауға қабілетсіз. 

1. Қоршаған ортаға антропогендік 

әсермен байланысты проблемалар 

туралы түсінік бар; 

 2. Қоршаған ортаға мониторинг 

жүргізу тиімділігі аз. 

3. Ӛндірістік және қалалық 

объектілердің қоршаған орта мен 

адам денсаулығына теріс әсерінің 

кейбір аспектілерін анықтай алады.  

4. Шығарындыларды азайту және 

ӛнеркәсіптік ластанудың 

салдарларын болдырмау бойынша 

кейбір іс-шараларды жоспарлауға 

қабілетті. 

1. Қоршаған ортаға антропогендік 

әсермен байланысты проблемалар 

шеңберін талдауды жеткілікті 

деңгейде жүзеге асырады;  

2. Қоршаған ортаға мониторинг 

жүргізеді; 

3. Ӛнеркәсіптік және қалалық 

объектілердің қоршаған орта мен 

адам денсаулығына теріс әсерінің 

барлық аспектілерін анықтай 

алады;  

4. Шығарындыларды азайту және 

ӛнеркәсіптік ластанудың 

салдарларын болдырмау жӛніндегі 

барлық іс-шараларды ұтымды 

жоспарлауға қабілетті. 

1. Қоршаған ортаға антропогендік әсермен 

байланысты проблемалар шеңберін 

талдауды табысты жүзеге асырады;  

2. Жоғары кәсіби деңгейде қоршаған ортаға 

мониторинг жүргізеді; 

 3. Ӛнеркәсіптік және қалалық объектілердің 

қоршаған орта мен адам денсаулығына теріс 

әсерінің барлық аспектілерін анықтауға 

қабілетті.  

4. Шығарындыларды азайту және 

ӛнеркәсіптік ластанудың салдарларын 

болдырмау жӛніндегі барлық іс-шараларды 

белсенді жоспарлауға қабілетті. 
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27. Жұмыс берушілер тізімі 

 
№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Контакттер, телефон, e-mail 

1 ҚР Энергетика министрлігі РГП Казгидромед Экология департаменті 87112 79-83-74 

2 ААҚ Тоныш-Караганда г.Абай 87051951692 

3 ААҚ Корпорация Казахмыс 87212 95-26-12 

4 АҚ АрселорМиттал 87212 95-54-79 

5 ММ Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы  87212 56-12-20 

6 ААҚ Центргеосъемка 87212 95-54-79 
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