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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Адам экологиясы», «Экологиялық инспекция және қоршаған орта сапасын 

бақылау» траекториялары бойынша білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Экология 

человека», «Экологическая инспекция и контроль качества ОС» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Human ecology», 

«Environmental Inspectorate and the quality of the control environment»  

1. 1

1

1 

 

1 

EKN – 2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh-2101 

LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 

кредит/кредитов/credit 

«Адам экологиясы», «Экологиялық инспекция және қоршаған орта сапасын 

бақылау» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:«Экология человека», 

«Экологическая инспекция и контроль качества ОС» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Human ecology», «Environmental 

Inspectorate and the quality of the control environment» 

 

2.  

2 

EGTA-1202 

IMEN-1202 

HMES-1202 

Экологиялық ғылым тарихы және әдістемелігі 

История и методология экологической науки 

History and methodology of ecological science 

5 
EKGZh-1202 

EKGS-1202 

ECGIS-1202 

Экологиялық картография және геоақпараттық 

жүйелер 

Экологическая картография и 

геоинформационные системы 

Ecological cartography and geographic information 
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system 

 

3 

EZh-1203 

EZ-1203 

ESDWE-1203 

Экологиялық жертану 

Экологическое землеведение 

Ecological sciences dealing with earth 
5 

PE-1203 

EP-1203 

PE-1203 

Популяциялар экологиясы 

Экология популяции 

Population Ecology 

3.  

 

4 

KE-1204 

EK -1204 

EK -1204 

Қазақстан экологиясы 

Экология Казахстана 

Ecology of Kazakstan 
5 

ETD-1204 

EUR-1204 

ESD-1204 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

4.  

5 

BE-1205 

BE-1205 

BE-1205 

Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Экологические основы биотехнологии 

Ecological bases of biotechnology 7 

 ZhEA-1205 

EAE-1205 

EAMS-1205 

Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері  

Экологические аспекты естествознания  

Environmental aspects of natural science 

1.  

 

6 

ENS-2206 

ENE-2206 

ESNE-2206 

Экологиялық биогеография 

Экологическая биогеография 

Ecological biogeography 
5 

EB-2206 

EO-2206 

EE-2206 

Экология білімі  

Экологическое образование  

Ecological education 

7

7 

OS-3207 

PS-3207 

LH-3207 

Өндірістік санитария  

Производственная санитария  

Labor health 
5 

RE-3207 

RE -3207 

RE-3207 

Радиациялық экология  

Радиационная экология  

Radio ecology 

8 

Top-3208 

Pved-3208 

SS-3208 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil science 

8 
KONEA-3208 

EACOO-3208 

EACOE-3208 

Қоршаған орта нысандарын экологиялық 

аналитикалық бақылау 

Эколого-аналитический контроль объектов 

окружающей среды 

Ecological - analytical control of objects of 

environment 

9 

KOLKO-3209 

 

IKZOS-3209 

 

CCCE-3209 

Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың 

өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment 
5 

KE-3209 

PE-3209 

AE-3209 

Қолданбалы  экология 

Прикладная экология 

Applied ecology 

10 

KKSZhK-3210 

 

POPDA-3210 

 

LBPAA-3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-

corruption culture 

5 

MM-3210 Минор модулі 
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MM-3210 

MM-3210 

Модуль Минор 

Minor Module 

TON-3210 

OTK-3210 

BTAS-3210 

Туризм және өлкетану негіздері 

Основы туризма и краеведения 

Basics of tourism and area study 

11 

Din-3211 

Rel-3211 

RS-3211 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

OEP-3211 

EPP-3211 

ECC-3211 

Өнеркәсіпті экологиялық паспортизациялау 

Экологическая паспортизация предприятия 

Environmental certification of the company 

12 

KSZhP-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

ShKOM-3212 

EPVKO-3212 

EPEKR-3212 

ШҚО экологиялық мәселелері және оны шешу 

жолдары 

Экологические проблемы ВКО и пути их решения 

Ecological problems of the East Kazakhstan region 

and methods of their solution 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Адам экологиясы», «Экологиялық инспекция және қоршаған орта сапасын 

бақылау» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Прифилирующие дисциплины по образовательным траекториям:«Экология 

человека», «Экологическая инспекция и контроль качества ОС» 

Main disciplines for educational trajectories: «Human ecology», «Environmental 

Inspectorate and the quality of the control environment» 

13 

TPB-4313 

UP-4313 

MNU-4313 

Табиғатты пайдалану басқару 

Управление природопользованием 

Management by nature by the use 
5 

KOSB-4313 

UCOS-4313 

QME-4313 

Қоршаған ортаның сапасын басқару 

Управление качеством окружающей среды 

Quality management of environment 

14 

IE-4314 

IE-4314 

EE-4314 

Инженерлік экология  

Инженерная экология 

Engineering ecology 
5 

ETN-4314 

OET-4314 

PE-4314 

Экологиялық туризм негіздері 

Основы экологического туризма 

Principles of ecotourism 

15 

ZhE-4315 

SE-4315 

SE-4315 

Жүйелі экология  

Системная экология 

System ecology 
5 

KEZU-4315 

OPEI-4315 

OAER-4315 

Қолданбалы экологиялық зерттеулерың ұйымдастыру 

Организация прикладных экологических исследований 

Organization of the applied ecological researches 

16 

KOKUB-4316 

OUOOS-4316 

OMGE-4316 

Қоршаған ортаны қорғау ұйымдастыру және баскару  

Организация и управление охраной окружающей 

средой 

Organization and management by the guard of 

5 
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environmental 

AgroE-4316 

AgroE-4316 

AgroE-4316 

Агроэкология 

Агроэкология 

Agroecology 

17 

KOK-4317 

OOS-4317 

EE-4317 

Қоршаған ортаны қорғау 

Охрана окружающей среды 

Ecological education 
6 

EIB-4317 

EIK -4317 

EIC-4317 

Экологиялық инспекция және бақылау  

Экологическая инспекция и контроль  

Environmental inspectorateand control 

18 

EKB-4318 

UER-4318 

MER-4318 

Экологиялық қатерлерді баскару 

Управление экологическими рисками 

Managementby ecological risk 
5 

EPE-4318 

EPO-4318 

EPSA-4318 

Экологиялық паспорттау және есептілік 

Экологическая паспортизация и отчетность 

Ecological passport system and accounting 

19 

AE-4319 

ECh-4319 

HE-4319 

Адам экологиясы  

Экология человека 

Human ecology 

5 
EAKOA-4319 

 

EAOVO-4319 

 

EAAEE-4319 

Экологиялық аудит және қоршаған ортаға әсерді 

бағалау 

Экологический аудит и оценка воздействия на 

окружающую среду 

Ecological audit and affectiong estimation environment 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся 

с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 
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economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Құқық негіздері, Саяси ғылымдар , саясаттану 

Основы права, Политология-социология 

Political science socialogy 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау; 

4) әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5) әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, қоршаған 

ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау бойынша 

практикалық ұсынымдар әзірлеу. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
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Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду; 

4) составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5) разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment; 

4) to make a feasibility study of various projects;  

5) to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Географиялық орта химиясы, Физика және астрономия негіздері 

Химия географической среды, Основы физики и астрономии 

Chemistry of the geographical environment,  Bases of phisics and astronomy 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 
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3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Практикалық іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-

өзі дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  
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Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау 

және жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается 

обучающимися по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу 

профессионального самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; 

key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development 

of the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and 

self-development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 
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Экологиялық ғылым тарихы және әдістемелігі 

История и методология экологической науки 

History and methodology of ecological science 

Негізгі пәнді оқытудың мақсаты-ерекшеліктерін зерттеу тарихнама, хронология 

мен әдіснамасы экологиялық ғылым. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Экологиялық ұсыну ежелгі және 

ортағасырлық қазақстан. Экология. Ерекшеліктері қоршаған ортаны қорғау, тарихи 

тұрғыдан. Экология өркениеттер. Экологиялық ғылым және оның қалыптасуы. Бірінші 

кезең дамыту, экологиялық ғылым. Екінші даму кезеңі, экологиялық ғылым. Үшінші 

кезең экологиялық ғылым. Өткізу әдістемесі, қолданбалы және теориялық зерттеулер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының экологиялық 

заңдылықтарын түсіну;  

2. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

3. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

4. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

 

Основной целью изучения курса является изучение особенностей историографии, 

хронологии и методологии экологической науки. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Экологические 

представления в древнем мире и в средневековье. Экология нового времени. 

Особенности охраны окружающей среды в историческом аспекте. Экология 

цивилизаций. Экологическая наука и ее формирование. Первый этап развития 

экологической науки. Второй этап развития экологической науки. Третий этап 

экологической науки. Методика проведения прикладных и теоретических исследований.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

4. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

 

The primary purpose of study of course is a study of features of historiography, 

chronology and methodology of ecological science. 

The table of contents of discipline includes next divisions: Ecological presentations in 

the ancient world and in middle ages. Ecology of new time. Features of guard of environment 

are in a historical aspect. Ecology of civilizations. Ecological science and her forming. First 

stage of development of ecological science. Second stage of development of ecological science. 

Third stage of ecological science. Methodology of realization of the applied and theoretical 

researches. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.to understand ecological regularities of interaction and development of society and 

nature;  
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2.to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of objects 

in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

3.to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing their 

specific features; 

4.to make a feasibility study of various projects;  

5.to develop practical recommendations for the introduction of environmentally friendly 

technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites: 

Биология, география 

Биология, география 

Biology, Geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қоршаған орта туралы ілім. Әлемдік экология 

Учение об окружающей среде.Глобальная экология 

Teaching about the environment. Global Ecology 

 

Экологиялық картография және геоақпараттық жүйелер 

Экологическая картография и геоинформационные системы 

Ecological cartography and geographic information system 
Пәннің мақсаты: болашақ маманныңдағдыларын қарауға экологиялық 

картографию және геоақпараттық жүйелер экологиялық проблемаларды шешу үшін. 

Мазмұны: Географиялық картасы. Картографиялық белгілер, экологиялық 

карталарда. Экологиялық жағдай. Әдіснамасы және көрсеткіштері экологиялық 

картографиялау. Жасау экологиялық карталар мен тәсілдерін картографиялық суреттер. 

Картографиялау ластанудан қоршаған ортаны қорғау. Даму тарихы геоақпараттық 

жүйелерді және басқа ғылымдармен байланысы. Аппараттық қамтамасыз ету және 

жіктелуі геоақпараттық жүйелер. Деректер геоақпараттық жүйелер. Үлгілері кеңістіктік 

деректердің векторлық үлгісі деректерді ГРИД ұсыну, TIN – ұсыныс, ұсыну нысандарын 

бетінің картографиялық проекция. Ұйымдастыру принциптері. Сәулет ГАЖ. 

Технологияларды құру, сандық карталарды ГАЖ. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

2. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

5. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать экологическую картографию и геоинформационные системы для решения 

экологических проблем. 

Содержание курса: Географическая карта. Картографические обозначения на 

экологических картах. Экологическая ситуация. Методология и показатели 

экологического картографирования. Составление экологических карт и способы 

картографических изображений. Картографирование загрязнений окружающей среды. 

История развития геоинформационных систем и связь с другими науками. Аппаратное 

обеспечение и классификациягеоинформационных систем. Данные геоинформационных 

систем. Модели пространственных данных, векторные модели данных, ГРИД 

представления, TIN – представление, формы представления поверхности, 
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картографические проекции. Принципы организации данных. Архитектуры ГИС. 

Технологии создания цифровых карт в ГИС.    

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

2. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

3. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

4. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

5. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine an 

ecological cartography and geographic information systems for the decision of ecological 

problems. 

Table of contents of course : the Geographical map. Cartographic denotations on 

ecological maps.Ecological situation.Methodology and indexes of the ecological 

mapping.Drafting of ecological maps and methods of cartographic images.Mapping of 

contaminations of environment.History of development of the geographic information systems 

and connection with other sciences. Vehicle providing and classification of the geographic 

information systems. Data of the geographic information systems. Models of spatial data, 

vectorial models of data, GRID of presentation, TIN, are presentation, forms of presentation of 

surface, cartographic projections. Principles of organization of data.Architectures hybrid-type 

DEVICE.Technologies of creation of digital maps in hybrid-type DEVICE. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология ,Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Экологиялық жертану 

Экологическое землеведение 

Ecological sciences dealing with earth 
Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға географиялық 

қабыршағы ретінде экологиялық қабығының жер бетінің. 

Мазмұны: Бірегейлігі Жер сияқты планета. Туралы жалпы түсінік Ғалам және Күн 

жүйесі. Пішіні мен мөлшері Жер. Қозғалысы Жер. Геофизикалық Жер өрісі. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосфера. Географиялық қабық. Өзара іс-қимыл табиғат және 

қоғам. Ғаламдық экологиялық проблемалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать географическую оболочку в качестве экологической оболочки земной 

поверхности. 

Содержание курса: Уникальность Земли, как планеты. Общие представления о 

Вселенной и Солнечной системе. Фигура и размеры Земли. Движения Земли. 

Геофизические поля Земли. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Биосфера. 

Географическая оболочка. Взаимодействие природы и общества. Глобальные 

экологические проблемы.    

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine a 

geographical shell as an ecological shell of earth surface. 

Table of contents of course : Unicity of Earth, as planets. General ideas about Universe 

and Sunny system.Figure and sizes of Earth.Motions of Earth. Geophysical fields of Earth. 

Atmosphere.Hydrosphere.Sial.Biosphere.Geographical shell.Cooperation of nature and 

society.Global ecological problems. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze the structure of the population of countries from the standpoint of the 

most urgent problems of economic, political and social geography; 

2. to assess the quality of atmospheric air, aquatic environment, soil cover, flora 

and fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

3. provide conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in 

professional and social activities; 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экология және тұрақты даму. Мамандыққа кіріспе 

Экология и устойчивое развитие. Введение в специальность 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өнеркәсіптік экология. Топырақтану 

Промышленная экология. Почвоведение 

Industrial ecology. Soil science 

 

Популяциялар экологиясы 

Экология популяции 

Population Ecology 

«Попуяциялар экологиясы» - бұл экологиялық пән, экологиялық білім негізін 

құрайды.  

Курсты оқытудың негізгі мақсаты студенттерге популяция түсінігі, популяцияның 

статикалық сипаттамалары: саны, тығыздығы, биомассасы, жастық және жыныстық 

құрамы, кеңістіктік таралуы және оның сипаттамасы.: кездейсоқ, біркелкі топтық. Олли 

принципі, популяцияның динамикалық сипаттамасы: туылым, өлім-жітім, тірі қалу 

қисығы, өсу қарқындылығы, популяция санының экспоненциалды және логистикалық 

өсімі., популяция санының реттелуі, популяция тығыздығына тәуелді және тәуелсіз 

факторлар туралы түсінік беру 

Пән келесідей бөлімдерден тұрады:Популяция туралы жалпы мағлұмат. 

Популяцияның құрылымы мен түрлері. Популяцияның статистикалық және динамикалық 

сипаттамалары. Популяциялық гомеостаз – популяцияның санын реттеу. Өткендегі, 

қазіргі және болашақтағы демографиялық жағдайлар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

2. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

5. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

 

«Экология популяций» - это экологический предмет, составляющий основу 

экологических знаний.  

Основной целью изучения курса является ознакомление студентов с понятием 

популяции, статическими характеристиками популяции: количество, плотность, 

биомасса, возрастной и половой состав, пространственное распространение и ее 

характеристика.: случайная, однородная групповая. Принцип Олли, динамическая 

характеристика популяции: рождаемость, смертность, кривая выживания, интенсивность 

роста, экспоненциальный и логистический рост численности популяций., дать 

представление о регуляции численности популяции, о факторах, зависимых от плотности 

популяции и независимых факторах 

Предмет состоит из следующих разделов:Общие сведения о популяции. 

Структура и виды популяций. Статические и динамические характеристики популяции. 

Популяционный гомеостаз-регулирование численности популяции. Демографическая 

ситуация в прошлом, настоящем и будущем.В результате изучения дисциплины 

обучающийся будет: 

1. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

2. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 
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3. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

4. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

5. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

 

«Population ecology» is an environmental subject that forms the basis of environmental 

knowledge.  

The main purpose of the course is to familiarize students with the concept of population, 

the static characteristics of the population: the number, density, biomass, age and sex 

composition, spatial distribution and its characteristics.: random, homogeneous group. Ollie's 

principle, population dynamics: fertility, mortality, survival curve, growth rate, exponential and 

logistic population growth., to give an idea of population size regulation, population density-

dependent factors and independent factors 

The subject consists of the following sections: General population information. 

Structure and types of populations. Static and dynamic characteristics of the population. 

Population homeostasis-regulation of population size. Demographic situation in the past, 

present and future. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Қоршаған орта туралы ілім. Экологиялық білім беру және дүниетаным 

Учение об окружающей среде. Экологическое образование и мировоззрение 

Learning about the environment. Ecological education and outlook 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өнеркәсіптік экология. Қоршаған ортаның мониторингі.  

Промышленная экология. Мониторинг окружающей среды.  

Industrial Ecology. Environmental monitoring. 

 

Қазақстан экологиясы 

Экология Казахстана  

Ecology of Kazakhstan 

«Қазақстан экологиясы» - бұл экологиялық пән, экологиялық білім негізін 

құрайды.  

Курсты оқытудың негізгі мақсаты Қазақстанның  экологиялық  аймақ ретінде 

оқып тану болып табылады.   

Пән келесідей бөлімдерден тұрады: Қазақстанда атмосфера экологиясы. 

Қазақстанда гидросфера экологиясы. Қазақстанда топырақ экологиясы. Экологиялық 

жағдай және қоғамдық денсаулық сақтау. Қазақстанда биоалуантүрліліктің экологиялық 

мәселелері. Қазақстанда радиоэкологиялық жағдай. Өндіріс және тұтыну қалдықтары: 

проблемалар және оларды шешу жолдары. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік саясаты мен басымдықтары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

2. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 
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жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

5. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

 

«Экология Казахстана»- это экологическая дисциплина, которая составляет 

основу экологического образования. 

Основной целью курса является изучения Казахстана как территории 

экологической продуктивности биосферы. Рассматриваются природные условия и 

природные ресурсы, экологическая ситуация и регионы экологической деструкции 

Казахстана. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Экология атмосферы 

Казахстана. Экология гидросферы Казахстана. Экология почв Казахстана. Экологическая 

ситуация и здоровье населения. Экологические проблемы биоразнообразия Казахстана. 

Радиоэкологическая обстановка в Казахстане. Отходы производства и потребления: 

проблемы и пути их решения. Государственная политика и приоритеты в области охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

2. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

3. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

4. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

5. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

 

"Ecology of Kazakhstan" - an ecological discipline which is the basis of environmental 

education. Knowledge of course will further consider the economic and legal aspects of 

environmental problems and the development of practical solutions, taking into account 

regional peculiarities of their manifestations. 

The main objective of the course is to explore the territory of Kazakhstan as the 

ecological productivity of the biosphere. We consider the natural environment and natural 

resources, the environmental situation and the environmental degradation of the regions of 

Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Қоршаған орта туралы ілім. Экологиялық білім беру және дүниетаным 

Учение об окружающей среде. Экологическое образование и мировоззрение 

Learning about the environment. Ecological education and outlook 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өнеркәсіптік экология. Қоршаған ортаның мониторингі.  

Промышленная экология. Мониторинг окружающей среды.  

Industrial Ecology. Environmental monitoring. 

 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Курстың мақсаты: студенттерге ұсыну туралы принциптері, тетіктері мен 

жолдары қоршаған ортаны қорғауда экологиялық проблемаларын шешу.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Табиғат қоршаған ортаның ластану. 

Ерекшеліктері қоршаған ортаның антропогендік ластану. Атмосфералық ауаны қорғау. 

Күзету-жер үсті және жер асты суларының. Топырақты қорғау. Жер қойнауын қорғау. 

Қорғау, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі. Қолдану негіздері геохимиялық кедергілерді 

қоршаған ортаның ластануына. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экология және тұрақты даму аса өзекті міндеттері тұрғысынан ел 

халқының құрылымын талдау; 

2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель курса: сформировать представления о принципах, механизмах и путях 

решения экологических проблем охраны окружающей среды.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Природа загрязнений 

окружающей среды. Особенности антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв. 

Охрана недр. Охрана животного и растительного мира. Основы применения 

геохимических барьев на пути загрязнениям окружающей среды.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экологии и устойчивого развития; 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

Aim of course : to form ideas about environmental problem, mechanisms and ways of 

decision of problems of guard of environment.  

The table of contents of discipline includes next divisions: Nature of contaminations of 

environment. Features of anthropogenic contamination of environment. uard of atmospheric air. 
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Guard of superficial and underground waters. Guard of soils. Guard of bowels of the earth. 

Guard of animal and vegetable kingdom. Bases of application of geochemical barriers on a way 

to contamination of environment. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze the structure of the population of countries from the standpoint of the 

most urgent problems of economic, political and social geography; 

2. to assess the quality of atmospheric air, aquatic environment, soil cover, flora 

and fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

3. provide conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in 

professional and social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Химия. 

Биология, Химия. 

Biology, Chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Биотехнологияның экологиялық негіздері 

Экологические основы биотехнологии 

Ecological bases of biotechnology 

Курстың мақсаты: биологиялық технологияларды дамытудың экологиялық 

аспектілері туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Биообъектілер. Геномика және 

протеомика. Жасушаішілік реттеудің молекулалық механизмдері және оларды 

биотехнологиялық өндірісте қолдану. Организм қоғамдастықтарындағы экологиялық-

биохимиялық өзара әрекеттесу. Биотехнологиялық өндірістің экологиялық аспектілері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экологиялық критерийлерге байланысты қазіргі заманғы қоғамның 

биотехнологиялық даму процестерін талдау; 

2. болжамдық модель жасай отырып, қоршаған ортаның жағдайын 

жақсартудың механизмдері мен биотехнологиялық процестеріне баға беру; 

3. қоршаған табиғи ортаны жақсартудың биотехнологиялық тетіктері 

бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу жөнінде қорытынды 

беру. 

4. биотехнологияның нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, биотехнологиялық түрлендірудің және табиғи 

ортаны оңтайландырудың механизмдері туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

 

Цель курса: сформировать представления о экологических аспектах развития 

биологических технологий.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Биообъекты. Геномика и 

протеомика. Молекулдярные механизмы внутриклеточной регуляции и их использование 

в биотехнологическом производстве. Эколого-биохимические взаимодействия в 

организменных сообществах. Экологические аспекты биотехнологического 

производства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать биотехнологические процессы развития современного 

общества в привязке с экологическим критериям; 
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2. давать оценку механизмам и биотехнологическим процессам улучшения 

состояния окружающей среды с составлением прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по биотехнологическим механизмам улучшения окружающей природной 

среды. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области биотехнологий с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

механизмах биотехнолоического преобразования и оптимизации природной среды. 

 

The purpose of the course: to form ideas about the environmental aspects of the 

development of biological technologies.  

The content of the discipline includes the following sections: biological Objects. 

Genomics and proteomics. Molecular mechanisms of intracellular regulation and their use in 

biotechnological production. Ecological and biochemical interactions in organism communities. 

Ecological aspects of biotechnological production.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze biotechnological processes of development of modern society in 

connection with ecological criteria; 

2. to assess mechanisms and biotechnological processes of environmental 

improvement with the preparation of a prognostic model; 

3. give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for biotechnological mechanisms to improve the environment. 

4. to organize research activities on the basis of existing techniques in a particular 

field of biotechnology with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and 

interpretation of the results of experimental; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about the mechanisms of 

biotechnological transformation and optimization of the natural environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері  

Экологические аспекты естествознания  

Environmental aspects of natural science 

Курстың мақсаты: жаратылыстану концепциясының экологиялық аспектілері 

туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: қазіргі жаратылыстану, оның 

принциптері мен әдістері. Танымның ғылыми әдісі. Жаратылыстану табиғат туралы 

біртұтас ғылым ретінде. Жансыз табиғат туралы ғылым және экология. Әлемнің 

тұжырымдамалық көрінісі. Табиғат пен әлемді сипаттау концепциялары. Классикалық 

Термодинамика және экология концепциялары. Әлемнің эволюциясы және жаһандық 

экологиялық дағдарыстар. Тірі табиғат туралы ғылымдар. Биологияның заманауи 

концепциялары, биосфера және өмір эволюциясы туралы оқу негіздері. Адам, табиғат 

феномені және антропогендік фактор ретінде. Фанерология және адамзат болашағы.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экологиялық негіздегі қазіргі жаратылыстану концепцияларын талдау; 

2. тірі және тірі табиғаттың зерттеу нормалары мен зерттеу ережелеріне баға беру; 

3. табиғи ипроцесстерге экологиялық ноосфералық араласу бойынша жаңа 
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экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

4. зерттеу қызметін нақты жаратылыстану саласындағы қазіргі әдістемелер 

негізінде, дәлелді ой-пікірлер мен қорытындыларды тұжырымдай отырып және 

Эксперименталды зерттеу нәтижелерін интерпретациялай отырып ұйымдастыру; 

5. табиғатты зерттеу және табиғи ортаны оңтайландыру механизмдері туралы 

экологиялық білімді, ғылыми түсініктерді пайдалану. 

 

Цель курса: сформировать представления о экологических аспектах современных 

концепций естествознания.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Современное 

естествознание, его принципы и методы. Научный метод познания. Естествознание, как 

единая наука о природе. Науки о неживой природе и экология. Концептуальная картина 

мира. Концепции описания природы и Вселенной. Концепции классической 

термодинамики и экология. Эволюция мира и глобальные экологические кризисы. Науки 

о живой природе. Современные концепции биологии, основы учения о биосфере и 

эволюции жизни. Человек, как феномен природы и антропогенный фактор. Фанерология 

и будущее человечества.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать концепции современного естествознания в экологическом 

ключе; 

2. давать оценку исследовательских норм и правил изучения природы неживого и 

живого с составлением прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и технологий 

по экологическому ноосферному вмешательству в природные ипроцессы. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области естествознанияй с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной; 

5. использование экологических знаний, научных представлений о механизмах 

изучения природы и оптимизации природной среды. 

 

The purpose of the course: to form ideas about the environmental aspects of modern 

concepts of natural science.  

The content of the discipline includes the following sections: Modern natural science, 

its principles and methods. Scientific method of knowledge. Natural science as a single science 

of nature. The science of inanimate nature and the environment. Conceptual picture of the 

world. Concepts of nature and Universe description. Concepts of classical thermodynamics and 

ecology. The evolution of the world and global environmental crises. The science of nature. 

Modern concepts of biology, the basics of the doctrine of the biosphere and the evolution of life. 

Person, as a phenomenon of nature and anthropogenic factors. Ponerology and the future of 

humanity.   

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze the concepts of modern natural science in an ecological way; 

2. to assess the research norms and rules for the study of the nature of the inanimate and 

living with the preparation of a prognostic model; 

3. to give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for environmental noospheric intervention in natural processes. 

4. to organize research activities on the basis of existing techniques in a particular field 

of natural science with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and 

interpretation of the results of experimental; 

5. the use of environmental knowledge, scientific ideas about the mechanisms of nature 

study and optimization of the natural environment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Экологиялық биогеография 

Экологическая биогеография 

Ecological biogeography 

Курстың мақсаты: биомдар мен экожүйелерді бөлудің экологиялық аспектілері 

туралы түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Ареология. Биогеографиялық 

аудандастыру. Флористикалық патшалықтар және жер шарының аумағы. Фауналық 

патшалықтар және жер шарының аумағы. Жер Климаты, аймақтылық. Аймақтық 

биомдар. Биіктік белдігі және биіктік белдіктердің шарттары. Аралдардың 

биогеографиясы. Әлемдік мұхит биогеографиясы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экологиялық негіздегі биомдар мен экожүйелердің жер шары бойынша 

аумақтық бөлінуін талдау; 

2. болжау моделін құрастыра отырып, экологиялық жүйелерді дамытудың 

биогеографиялық аспектілерін зерттеу ережелері мен зерттеу нормаларына баға беру; 

3. жер биомдарын картографиялық және биоресурстық бөлудің жаңа экологиялық 

әдістерін әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

4. биогеографияның нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер негізінде 

зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экологиялық білімді, экожүйелерді жер шары бойынша бөлу механизмдері 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

 

Цель курса: сформировать представления о экологических аспектах 

распределения биомов и экосистем.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Ареология. 

Биогеографическое районирование. Флористические царства и области земного шара. 

Фаунистические царства и области земного шара. Климаты Земли, зональность. 

Зональные биомы. Высотная поясность и условия высотных поясов. Биогеография 

островов. Биогеография Мирового океана.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать территориальное распределение по земному шару биомов и 

экосистем в экологическом ключе; 

2. давать оценку исследовательских норм и правил изучения биогерафических 

аспектов развития экологических систем с составлением прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов 

картографического и биоресурсного распределения биомов Земли. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области биогеографии с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной; 

5. использовать экологические знания, научных представлений о механизмах 

распределения экосистем по земному шару. 

 

The aim of the course: to form an understanding of the ecological aspects of the 

distribution of biomes and ecosystems.  

The content of the discipline includes the following sections: Areology. Biogeographic 

zoning. Floristic kingdoms and regions of the globe. Faunal kingdoms and regions of the globe. 

Climates of the Earth, zoning. The zonal biomes. Altitudinal zonation and conditions of 

altitudinal belts. Biogeography of Islands. Biogeography of the world ocean.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. analyze the territorial distribution of biomes and ecosystems around the globe in an 

ecological way; 
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2. to assess the research norms and rules for the study of biogeraphic aspects of the 

development of ecological systems with the preparation of a prognostic model; 

3. to give conclusions on development of new ecological methods of cartographic and 

bioresource distribution of biomes of the Earth. 

4. to organize research activities on the basis of existing techniques in a particular field 

of biogeography with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and 

interpretation of the results of experimental; 

5. use of ecological knowledge, scientific ideas about the mechanisms of distribution of 

ecosystems around the globe. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Экология білімі  

Экологическое образование  

Ecological education 

Курстың мақсаты: биомдар мен экожүйелерді бөлудің экологиялық аспектілері 

туралы түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: экологиялық білім беру және оқу 

үдерісін экологияландыру. Мектепке дейінгі мекемелерде және табиғаттану 

сабақтарында экологиялық білім беру және тәрбиелеу. Ботаника сабақтарында 

экологиялық білімді қалыптастыру. Зоология курсында экологиялық білімді 

қалыптастыру. Адам анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы курстарындағы тірек 

және негізгі экологиялық ұғымдар. Сыныптан тыс жұмыста экологиялық дүниетанымды 

қалыптастыру үшін әсер етудің белсенді формалары мен әдістерін қолдану. Бейресми 

экологиялық білім және тәрбие. Саяси және қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат 

құралдарының халықты экологиялық ағартуға қатысуы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. оқу материалын талдау және оны оқушылардың әр түрлі жас топтарына 

бейімдеу; 

2. болжау моделін құрастыра отырып, экологиялық ағартуды және тәрбиелеуді 

зерттеу ережелері мен зерттеу нормаларына баға беру; 

3. халықтың әртүрлі санаттарына экологиялық ақпарат берудің жаңа әдістемелік 

әдістерін әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

4. зерттеу қызметін нақты экология саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде, дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және 

эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялай отырып ұйымдастыру.; 

5. экологиялық білімді, экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің тетіктері туралы 

ғылыми түсініктерді пайдалану 

 

Цель курса: сформировать представления о экологических аспектах 

распределения биомов и экосистем.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Экологическое 

образование и экологизация учебного процесса. Экологическое образование и воспитание 

в дошкольных учреждениях и на уроках природоведения. Формирование экологических 

знаний на уроках ботаники. Формирование экологических знаний в курсе зоология. 

Опорные и основные экологические понятия в курсе анатомия, физиология и гигиена 

человека. Использование активных форм и методов воздействия для формирования 

экологического мировоззрения во внеклассной работе. Неформальное экологическое 

образование и воспитание. Участие политических и общественных организаций и средств 

массовой информации в экологическом просвещении населения.  
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать учебный материал и адаптировать его применительно к 

различным возрастным группам школьников; 

2. давать оценку исследовательских норм и правил изучения экологического 

просвещения и воспитания с составлением прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых методических методов 

предоставления экологической информации разным категориям населения. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области экологии с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной; 

5. использование экологических знаний, научных представлений о механизмах 

экологического образования и воспитания 

 

The aim of the course: to form an understanding of the ecological aspects of the 

distribution of biomes and ecosystems.  

The content of the discipline includes the following sections: Environmental education 

and greening of the educational process. Ecological education and upbringing in preschool 

institutions and at lessons of natural science. Formation of ecological knowledge at botany 

lessons. Formation of ecological knowledge in the course Zoology. Basic and basic 

environmental concepts in the course of human anatomy, physiology and hygiene. The use of 

active forms and methods of influence for the formation of environmental Outlook in 

extracurricular activities. Informal environmental education and upbringing. Participation of 

political and public organizations and mass media in environmental education of the population.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. analyze the educational material and adapt it to different age groups of students; 

2. to assess the research norms and rules for the study of environmental education and 

upbringing with the preparation of a prognostic model; 

3. to give conclusions on the development of new methodological methods for 

providing environmental information to different categories of the populationf. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a specific field of 

ecology with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and interpretation of the 

results of experimental; 

5. the use of environmental knowledge, scientific ideas about the mechanisms of 

environmental education and upbringing 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Өндірістік санитария  

Производственная санитария  

Labor health 

Пәннің мақсаты – қалыптастыру мәселелері бойынша денсаулық сақтау және 

қауіпсіздік, адам өндірісте бағытталған талдау және анықтау, қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар.  

Пәннің мазмұны: еңбекті Қорғау және оның әлеуметтік-экономикалық мәні. 

Саласындағы мемлекеттік саясат еңбекті қорғау. Ерекшеліктері еңбек гигиенасы. 

Талаптарды қамтамасыз ету және еңбек гигиенасы. Заңнаманы қолдану тәжірибесі 

туралы. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, еңбек қорғау шаралары. Қойылатын 

санитариялық-тұрмыстық және емдеу-профилактикалық қызмет көрсету. Өтемақы еңбек 

жағдайлары бойынша. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. оқу материалын талдау және оны оқушылардың әр түрлі жас топтарына 

бейімдеу; 

2. болжау моделін құрастыра отырып, экологиялық ағартуды және тәрбиелеуді 

зерттеу ережелері мен зерттеу нормаларына баға беру; 

3. халықтың әртүрлі санаттарына экологиялық ақпарат берудің жаңа әдістемелік 

әдістерін әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

4. зерттеу қызметін нақты экология саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде, дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және 

эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялай отырып ұйымдастыру.; 

5. экологиялық білімді, экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің тетіктері 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану 

 

Цель изучения дисциплины– формирование представлений по вопросам 

сохранения здоровья и безопасности человека на производстве, призванной 

анализировать и идентифицировать опасные и вредные производственные факторы.  

Содержание дисциплины:Охрана труда и ее социально-экономическое значение. 

Государственная политика в области охраны труда. Особенности гигиены труда. 

Обеспечения требований к гигиене труда. Практика применения законодательства о 

труде. Опасные и вредные производственные факторы условий труда и меры защиты от 

них. Требования к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому обслуживанию 

работников. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсация по условиям 

труда.    

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать учебный материал и адаптировать его применительно к 

производственной санитарии; 

2. давать оценку исследовательских норм и механизмов изучения 

производственно-санитарных условий труда с составлением прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов 

производственной санитарии. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области производственной санитарии с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экологических знаний, научных представлений о механизмах 

производственно-санитарной безопасности. 

 

An aim of study of discipline is forming of presentations on questions of maintenance 

of health and safety of man on a production, called to analyse and identify dangerous and 

harmful productive factors.   

Table of contents of discipline : labour Protection and her socio-economic value. 

There is a public policy in area of labour protection. Features of occupational health. Providing 

of requirements to the occupational health. Practice of application of legislation about labour. 

Dangerous and harmful productive factors of terms of labour and measure of protecting from 

them. Requirements to sanitary-domestic and medical and preventive maintenance of workers. 

Certifying of workplaces for the terms of labour. Indemnification on the terms of labour. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. analyze the educational material and adapt it to different age groups of students; 

2. to assess the research norms and rules for the study of environmental education and 

upbringing with the preparation of a prognostic model; 

3. to give conclusions on the development of new methodological methods for 

providing environmental information to different categories of the populationf. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a specific field of 

ecology with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and interpretation of the 

results of experimental; 

5. the use of environmental knowledge, scientific ideas about the mechanisms of 

environmental education and upbringing 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Радиациялық экология  

Радиационная экология  

Radio ecology 

«Радиациялық экология»- бұл экологиялық білім беру негізін құрайтын 

экологиялық пән болып табылады.  

Курсты оқытудың мақсаты  радиация туралы, жаратылыстану және  жасанды  

радиациялық белсенді туралы, сәулелену түрлері туралы білімді қалыптастырады. 

Ионданушы сәулелердің заттармен өзара әрекеттесуін зерттейді.  

Пән келесідей бөлімдерді өзіне қосады: Радиациялық қауіпсіздік негіздерінің 

құрылуы және оның пәні. Радиоактивтіліктің және оның өлшем бірлігі. Сәулелену 

түрлері. Мәселе бар иондаушы сәуле өзара іс-қимыл. Доза. Ғарыштық сәуле. 

Радиоактивтіліктің және оның өлшем бірлігі. Сәулелену түрлері. Мәселе бар иондаушы 

сәуле өзара іс-қимыл. Доза. Ғарыштық сәуле. Жер үсті радиациясы. Адамға радиацияның 

биологиялық әсері. Иммундық жүйенің радиацияның әсері. Сәулелену генетикалық әсері. 

Қазақстан Республикасында радиациялық жағдайды қалыптастыруға әсер ететін негізгі 

факторлар. Шығыс Қазақстан облысында радиациялық-гигиеналық жағдай.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. оқу материалын талдау және оны қоршаған ортаның радиациялық 

қауіпсіздігіне қатысты бейімдеу; 

2. болжау моделін жасай отырып, экологияның радиациялық аспектілерін 

зерттеудің зерттеу нормалары мен механизмдеріне баға беру; 

3. қоршаған ортаның радиациялық қауіпсіздігінің жаңа экологиялық әдістерін 

әзірлеу бойынша қорытынды беру. 

4. радиациялық экологияның нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экологиялық білімді, радиациялық экологияның механизмдері туралы ғылыми 

түсініктерді пайдалану. 

 

«Радиационная экология»- это экологическая дисциплина, которая составляет 

основу экологического образования. 

Целью курса является формирование знаний о   радиации, естественной и 

искусственной радиоактивности, видах излучения. Изучение 

взаимодействияионизирующего излучения с веществом.  

Содержание курса включает следующие разделы:Становление  основы 

радиационной безопасности   и ее предмет. Радиоактивность и единицы ее измерения. 

Виды излучения. Взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Дозы 

облучения. Космическое Излучение. Радиация земного происхождения. Биологическое 

действие радиации на человека. Влияние радиации на иммунную систему организма. 

Генетические последствия облучения. Основные факторы, влияющие на формирование 

радиационной обстановки в Республике Казахстан. Радиационно-гигиеническая 

обстановка в Восточно-Казахстанской области.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать учебный материал и адаптировать его применительно к 

радиационной безопасности окружающей среды; 

2. давать оценку исследовательских норм и механизмов изучения радиационных 

аспектов экологии с составлением прогностической модели; 
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3. давать заключения по разработкам новых экологических методов 

радиационной безопасности окружающей среды. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области радиационной экологии с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экологических знаний, научных представлений о механизмах 

радиационной экологии. 

 

"Radiation Ecology" - an ecological discipline which is the basis of environmental 

education. 

The aim of the course is to develop knowledge about radiation, natural and artificial 

radioactivity, types of radiation. The study of the interaction of ionizing radiation with matter. 

Knowledge of the course will allow to carry out research in the field of radiation ecology. 

Course content includes the following sections: The Rise of the basics of radiation 

safety and its subject. Radioactivity and its unit of measurement. Types of radiation. Interaction 

of ionizing radiation with matter. Doses. Cosmic radiation. Radiation terrestrial origin. 

Biological effects of radiation on humans. The impact of radiation on the immune system. 

Genetic effects of radiation. The main factors influencing the formation of the radiation 

situation in the Republic of Kazakhstan. Radiation-hygienic situation in the East Kazakhstan 

region. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. analyze the training material and adapt it to the radiation safety of the environment; 

2. to assess research norms and mechanisms for studying radiation aspects of ecology 

with the preparation of a prognostic model; 

3. to give conclusions on the development of new environmental methods of radiation 

safety of the environment. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a specific field of 

radiation ecology with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and 

interpretation of the results of experimental; 

5. the use of environmental knowledge, scientific ideas about the mechanisms of 

radiation ecology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Философия. Экология және түрақты даму. 

Философия. Экология и устойчивое развитие. 

Philosophy.Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 
 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soil science 

Курсты оқыту мақсаты  адамзаттың өндірістік әрекетін  және өмір сүру ортасы 

ретінде қоршаған орта жайлы білімді қалыптастыру. Алынған білімді  табиғи 

географиялық және антропогендік процестердегі заңдар мен заңдылықтарды жүзеге 

асыру барысында қолдануға мүмкіндік береді. 

Мазмұны. Курс топырақтанудың, топырақ-географиялық ізденістердің дамуын 

тарихи тұрғыдан зерделейді, топырақтың дамуын болжау мақсатында, түрлі табиғи 

жағдайларда, топырақ қабатындағы заттар пен энергияның түрленуі және қозғалуы 

құбылыстарының жиынтығы түрінде көрінетін топырақтүзілу үрдісінің негізгі 

заңдылықтары жайлы білім қалыптастырады. Курс бойынша білім топырақтты зерттеу 

әдістерін игеруге мүмкіндік береді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының экологиялық 

заңдылықтарын түсіну;  

2. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

3. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

4. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

 

Целью изучения курса является формирование знаний об окружающей среде как 

сфере обитания и производственной деятельности человека. Полученные знания позволят  

применять законы и закономерности в объяснении природно-географических и 

антропогенных процессов и явлений в окружающей человека среде.  

Дисциплина направлена на формирование знании об основных закономерностях 

почвообразовательного процесса в различных природных условиях. 

Содержание. Курс формирует знания о развитии почвоведения и почвенно-

географических исследованиях в историческом аспекте, об основных закономерностях 

почвообразовательного процесса, выраженных совокупностью явлений превращения и 

передвижения веществ и энергии в почвенной толще, в различных природных условиях 

для установления прогнозов развития почв. Знания по курсу позволят овладеть методами 

почвенно-географических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

4. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

 

The aim of the course is to study the formation of knowledge about the environment as 

the field of habitat and productive human activity. The resulting knowledge will allow to apply 

the laws and the laws in explaining the natural geographic and anthropogenic processes and 

phenomena in the human environment. 

The course teaches students about the development of soil science and soil-geographical 

studies in the historical aspect of the basic laws of the soil-forming process, a set of phenomena 

expressed transformation and movement of matter and energy in the soil profile in different 

environmental conditions to establish forecasts of soil. Knowledge Exchange will allow master 

the methods of soil-geographic research. 

 As a result of studying the discipline the student will: 

1.to understand ecological regularities of interaction and development of society and 

nature;  

2.to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of objects 

in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

3.to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing their 

specific features; 

4.to make a feasibility study of various projects;  
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5.to develop practical recommendations for the introduction of environmentally friendly 

technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Философия. Экология және түрақты даму. 

Философия. Экология и устойчивое развитие. 

Philosophy.Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Қоршаған орта нысандарын экологиялық аналитикалық бақылау 

Эколого-аналитический контроль объектов окружающей среды 

Ecological - analytical control of objects of environment  

Экологиялық-аналитикалық бақылау қоршаған орта нысандарын зерттейді 

ұйымдастыру және жүзеге асыру, экологиялық-аналитикалық бақылау объектілеріндегі 

шаруашылық және өзге де қызмет. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дамыту Тұжырымдамасы 

экологиялық-аналитикалық бақылау қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасы. Ерекшеліктері мен жай-күйі экологиялық-аналитикалық бақылау. 

Принциптері, мақсаттары мен міндеттері экологиялық-аналитикалық бақылау. 

Проблемалар жүйесін экологиялық-аналитикалық бақылау және оларды шешу жолдары. 

Аппараттық және метрологиялық қамтамасыз ету, экологиялық-аналитикалық бақылау. 

Ерекшеліктері іске асыру, экологиялық-аналитикалық бақылау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

2. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

3. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

4. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

5. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

 

Эколого-аналитический контроль объектов окружающей средыизучает  

организацию и осуществление эколого-аналитического контроля на объектах 

хозяйственной и иной деятельности.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Концепция развития 

эколого-аналитического контроля в области охраны окружающей среды Республики 

Казахстан. Особенности и состояние эколого-аналитического контроля. Принципы, цели 

и задачи эколого-аналитического контроля. Проблемы существующей системы эколого-

аналитического контроля и пути их решения. Аппаратное и метрологическое обеспечение 

эколого-аналитического контроля. Особенности реализации эколого-аналитического 

контроля.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

2. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 
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3. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

4. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

5. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

 

Ecological analytical control of objects of environment studies  organization and 

realization of ecological analytical control on the objects of economic and another activity. 

The table of contents of discipline includes next divisions: Conception of development 

of ecological-analytical control in area of guard of environment of Republic of Kazakhstan. 

Features and state of ecological-analytical control. Principles, aims and tasks of ecological-

analytical control. Problems of the existent ecological-analytical checking and way of their 

decision system. Vehicle and metrology providing of ecological-analytical control. Features of 

realization of ecological-analytical control. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

2. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

3. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

4. to give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

5. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экология және тұрақты даму.  

Экология и устойчивое развитие.  

Environment and Sustainable Development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Өндірістік іс- тәжірбие. 

Производственная практика. 

Field practice 

 

Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment 

Курстың мақсаты: әлем бойынша мемлекеттің әл-ауқатын анықтайтын маңызды 

әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарлары климаттың өзгеруіне әкеліп соғатын, 

сонымен бірге  климат табиғаттың маңызды ресурсы ретінде болашақ мамандарда дағды 

мен  икемді қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны: Климат, табиғи ресурс ретінде. Климаттың өзгеру 

ерекшеліктері мен ғаламдық планеталық климаттық үрдістер. Климаттың өзгеру моделі 

мен атмосферадағы айналымнығ ғаламдық моделі. Климаттың өзгеруінің топырақ 

жағдайына және су ресурстарының сапасына әсері. Климаттың өзгеруі және әлемдік ауыл 

шаруашылығы. Климаттың өзгеруі және Жердің энергетикалық жүйесі. Қоршаған 

ортаның ластану ерекшеліктері. Климаттың өзгеруі бойынша халықаралық конвенциялар.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының экологиялық 

заңдылықтарын түсіну;  
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2. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

3. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

4. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать климат, как важнейший природный ресурс, перераспределение которого 

между государствами приводит к изменениям климата, следствием чего являются 

серьезные социально-экономические и политические последствия, определяющие 

благосостояние государств мира. 

Содержание курса: Климат, как природный ресурс. Особенности изменения 

климата и глобальные планетарные климатические процессы. Модели изменения климата 

и глобальные модели циркуляции атмосферы. Влияние изменений климата на состояние 

почв и качества водных ресурсов. Изменение климата и мировое сельское хозяйство. 

Изменение климата и энергетические системы Земли.  Особенности загрязнения 

окружающей среды. Международные конвенции по изменению климата.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

4. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine a 

climate, as major natural resource the redistribution of that between the states results in the 

changes of climate, by investigation what serious socio-economic and political consequences 

are, qualificatory welfare of the states of the world. 

Table of contents of course : Climate, as natural resource. Features of change of climate 

and global planetary climatic processes. Models of change of climate and global models of 

circulation of atmosphere. Influence of changes of climate on the state of soils and quality of 

water resources. Change of climate and world agriculture. Change of climate and power systems 

Earth.  Features of contamination of environment. International conventions on the change of 

climate. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.to understand ecological regularities of interaction and development of society and 

nature;  

2.to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of objects 

in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

3.to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing their 

specific features; 

4.to make a feasibility study of various projects;  
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5.to develop practical recommendations for the introduction of environmentally friendly 

technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites: 

Экономика теория негіздері. Экология және тұрақты даму 

Основы экономической теории. Экология и устойчивое развитие. 

Basic economic theory.Environment and Sustainable Development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ғылыми-экологиялық жобалау. Экологиядағы стандарттау және сертификаттау 

Научно-экологическое проектирование. Экологическая стандартизация и 

сертификация 

Environmental Standardization and. Certification Scientific andenvironmental 

proekrirovanie 

Standardization and. Certification Scientific andenvironmental proekrirovanie 

 

Қолданбалы экология 

Прикладная экология 

Applied ecology 

«Қолданбалы экология»- бұл экологиялық білім беру негізін құрайтын 

экологиялық пән болып табылады. 

Курс мақсаты: Қолданбалы экологияның әдістерін әр түрлі жолдары мен әдістерді 

пайдалана отырып анықтау, негізгі ұғымдарға анықтама, қолданбалы экологиялық 

зерттеулер негізгі әдістерін үйрену және оларды практикада қолдана алады. 

Пән келесідей бөлімдерді өзіне қосады: Қолданбалы экология ұғымы және 

құрылымы. Қоршаған ортаны адамның іс-әрекеті. Қолданбалы экология саласы. 

Экологиялық бағдарланған қызмет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

2. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

3. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

4. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

5. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

 

«Прикладная экология» - это экологическая дисциплина, которая составляет 

фундамент экологического и естественнонаучного образования. 

Цель курса: изучить основные понятия и методологию концепций прикладной 

экологии различными способами и приемами; ознакомиться с основными методами 

прикладных экологических исследований и уметь применять их на практике. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы: Понятие и структура 

прикладной экологии. Экологическая деятельность человека. Направления прикладной 

экологии. Эколого ориентированная деятельность.    

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

2. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

3. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 
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4. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

5. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

 

"Applied ecology" - an environmental discipline, which is the foundation of 

environmental and science education. 

Course objective: to explore the basic concepts and methodology Concepts Applied 

Ecology in various ways and techniques; learn the basic techniques of applied environmental 

research and be able to apply them in practice. 

Contents include the following topics: concept and structure of Applied Ecology. 

Environmental human activity. Areas of Applied Ecology. Ecological oriented activity. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

2. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

3. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

4. to give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

5. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

area of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and the interpretation of the results of the experimental; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prereqthe environmentuisites: 

Әлемдік экология. Қала экологиясы. Адам экологиясы  

Глобальная экология. Экология города. Экология человека 

Global Ecology. Human ecology. Town ecology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс- тәжірбие. 

Производственная практика. 

Field practice 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 
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3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

Туризм және өлкетану негіздері 

Основы туризма и краеведения 

Basics of tourism and area study 

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандардың экология және табиғат 

пайдалану бойынша білімнің негізгі мәселелері, экологиялық туризмді ұйымдастыру.  

Пәннің мазмұны: экологиялық туризм дамуының қазіргі кезеңінде адамзат 

қоғамының. Түрлері мен бағыттары-экологиялық туризм. Негізгі концепциялары мен 

бағыттары қазіргі заманғы экологиялық туризм. Негізгі принциптері экологиялық туризм. 
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Халықаралық табиғат қорғау одағы және экологиялық туризм. Алғышарттар пайда болу 

және даму тарихы экотуризм. Тұрақты даму тұжырымдамасы қазіргі заманғы туризм. 

Антропогендік жүктеме экожүйені экологиялық туризм. Теріс салдары бұқаралық 

туризм. Туристік пайдалануға табиғатпен. Сектордың туристік табиғат пайдалану. 

Жұмыстың басым бағыттары ұлттық әкімшілігінің туризм. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель изучения дисциплины– формирование у будущих специалистов вобласти 

экологии и природопользования знаний по основным вопросам организации 

экологического туризма.  

Содержание дисциплины: Значение экологического туризма на современном этапе 

развития человеческого общества. Виды и направления экологического туризма. 

Основные концепции и направления современного экологического туризма. Основные 

принципы экологического туризма. Международный союз охраны природы и 

экологический туризм. Предпосылки зарождения и история развития экотуризма. 

Концепция устойчивого развития современного туризма. Антропогенная нагрузка на 

экосистемы и экологический туризм. Негативные последствия развития массового 

туризма. Туристское природопользование. Сектора туристского природопользования. 

Приоритетные направления работы национальных администраций по туризму. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

An aim of study of discipline is forming for future specialists in area of ecology and use 

by nature of knowledge on basic questions of organization of ecological tourism.   

Table of contents of discipline : Value of ecological tourism on the modern stage of 

development of human society. Kinds and directions of ecological tourism. Basic conceptions 

and directions of modern ecological tourism. Basic principles of ecological tourism. 

International union of conservancy and ecological tourism. Pre-conditions of origin and history 

of development of eco-tourism. Conception of steady development of modern tourism. 

Anthropogenic loading on ecosystems and ecological tourism. Negative consequences of 

development of mass tourism. Tourist use by nature. Sectors of the tourist use by nature. 
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Priority work of national administrations assignments on tourism. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze the structure of the population of countries from the standpoint of the 

most urgent problems of economic, political and social geography; 

2. to assess the quality of atmospheric air, aquatic environment, soil cover, flora 

and fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

3. provide conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in 

professional and social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни 

бейнелерін, құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және 

олардың қоғамды дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның 

конфессияаралық тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі 

тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға 

дінтанулық зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және 

ұжымдық тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, 

гуманистік және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации 

в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся 

религиозной жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas 

of religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of 

religious studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin 

religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the 

main religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life 

and in professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society 

independently and collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani 

zhangyru” in social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic 

and democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану 

Современная история Казахстана, Культурология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

Экологиялық паспорттау және есептілік 

Экологическая паспортизация и отчетность 

Ecological passport system and accounting 

Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға экологиялық 

паспорттауды және есеп беру сияқты маңызды фактор-адамның шаруашылық қызметі. 

Мазмұны: Экологиялық бақылау қоршаған ортаның жай-күйін. Пәні, әдістері 

және міндеттері паспорттау. Паспорт түрлері. Заңды негіздері паспорттау. Экологиялық 

паспорттың құрылымы мен мазмұны. Экологиялық есеп. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 
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2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать экологическую паспортизацию и отчетность, как важнейший фактор в 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание курса: Экологический контроль состояния окружающей среды. 

Предмет, методы и задачи паспортизации. Виды паспортов. Юридические основы 

паспортизации. Структура и содержание экологического паспорта. Экологическая 

отчетность предприятий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine the 

ecological passport system and accounting, as a major factor is in economic activity of man. 

Table of contents of course : Ecological control of the state of environment. Object, 

methods and tasks of the passport system. Types of passports. Legal bases of the passport 

system. Structure and maintenance of ecological passport. Ecological accounting of enterprises. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 
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Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін 

бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру 

жүйесінің құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық 

қоғамды жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, 

қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше 

талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды 

іске асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін 

тиімді қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  
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1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации 

общественного сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. 

Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового 

сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в 

общемировом цивилизационном развитии, основные императивы модернизации 

общественного сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и 

прикладных исследований по реализации государственной программы модернизации 

общественного сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и 

выстраивать наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности 

инновационные достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и 

организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture 

and education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, 

the main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on 

the implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and 

non-state educational institutions and organizations, taking into account the 

strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 
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History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Саясаттану-Әлеуметтану, Психология, Философия 

Политология-Социология, Психология, Философия 

Political science-Sociology, Psychology, Philosophy 

 

ШҚО экологиялық мәселелері және оны шешу жолдары 

Экологические проблемы ВКО и пути их решения 

Ecological problems of the East Kazakhstan region and methods of their solution 

Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға  шығыс Қазақстанның 

экологиялық мәселелерін шешуге және экологиялық проблемаларды азайту жолдарын 

қарастырады. 

Мазмұны: Атмосфералық ауа. Су ресурстары. Жер ресурстары. Жер қойнауы. 

Радиациялық жағдай.Жаңартылатын энергия. Экологиялық проблемалар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

2. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

3. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

4. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

5. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

6. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

 

Цель курса: рассмотрение навыков будущего специалиста, решение 

экологических проблем Восточного Казахстана и пути снижения экологических проблем. 

Содержание: атмосферный воздух. Водных ресурсов. Земельные ресурсы. Недра. 

Радиационная ситуация.Возобновляемая энергия. Экологические проблемы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

2. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

3. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

4. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

5. давать заключения по разработкам новых экологических методов и технологий 

по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному природопользованию. 

6. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine an 

ecological cartography and geographic information systems for the decision of ecological 

problems. 

Table of contents of course: consideration of skills of the future specialist, the decision 

of ecological problems of East Kazakhstan and ways of decrease of ecological problems. 
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Contents: atmospheric air. Water resources management. Land resources. Subsoil. The 

radiation situation.Renewable energy. Environmental problem. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

2. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

3. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

4. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

5. to give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

6. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология ,Қорша,ан ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Табиғатты пайдалану басқару 

Управление природопользованием 

Management by nature by the use 

Курсты оқытудың негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру мен 

басқару процестерінің ерекшеліктерін оқыту болып табылады. 

Пәннің мазмұны: Ерекшеліктері, табиғат пайдалануды басқару. Әкімшілік 

факторлар. Экономикалық факторлар. Әлеуметтік-саяси факторлар. Экологиялық 

тәуекелдерді басқаруды және басқару өңірлік жобалар. Тиімділігі экологиялық саясат. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Основной целью изучения курса является изучение особенностей организации и 

управления процессами охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины: Особенности управления природопользованием. 

Административные факторы управления. Экономические факторы управления. 

Социально-политические факторы управления. Управление экологическими рисками и 

управление региональными проектами. Эффективность экологической политики.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 



46 

 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

The main purpose of the course is the study of the peculiarities of organization and 

management processes of environmental protection.  

Table of contents of discipline : management Features природопользованием. 

Administrative factors of management. Economic factors of management. Socio-political 

factors of management. Management ecological рисками and management by regional projects. 

Efficiency of ecological politics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Қоршаған ортаның сапасын басқару 

Управление качеством окружающей среды 

Quality management of environment  

Курсты оқытудың негізгі мақсаты қоршаған ортаның жағдайын жүйелі 

түрде бақылау,табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен табиғатта болуы 

мүмкін өзгерістерді болжау, қоршаған орта жағдайын ретке келтіру шараларын басқару. 

Пәннің мазмұны: Ұғымдар өндіріс қалдықтары және тұтыну қалдықтары. Қатты 

тұрмыстық қалдықтар. Өнеркәсіптік қалдықтар. Проблемаларды жинау, көму және кәдеге 

жарату қалдықтар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

2. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

3. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 
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4. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

5. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

 

Основной целью изучения курса является изучение особенностей организации и 

управления сбором, захоронением, утилизацией и переработкой отходов производства и 

потребления. 

Содержание дисциплины: Понятия отходы производства и отходы потребления. 

Твердые бытовые отходы. Промышленные отходы. Проблемы сбора, захоронения и 

утилизации отходов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

2. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

3. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

4. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

5. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

 

The main purpose of the course is the study of the characteristics of the organization 

and management of collection, disposal, recycling and processing of production wastes and 

consumption.  

Table of contents of discipline : Concepts wastes of production and wastes of 

consumption. Hard domestic wastes. Industrial wastes. Problems of collection, burial place and 

utilization of wastes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

2. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

3. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

4. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

5. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие. 

Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика 

Өндірістік практика 

Manufacturing practice 

 

Инженерлік экология  

Инженерная экология 

Engineering ecology 

Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға инженерлік экологияға 

экологиялық проблемаларды шешу кезінде. 
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Мазмұны: Тұжырымдамасы инженерлік экология. Қоршаған ортаға 

антропогендік әсер. Шу және діріл қоршаған ортаға. Электр және қоршаған орта. 

Электромагниттік сәулелену, лазерлік техника, инженерлік экология. Жану және 

жарылыс қоршаған ортаға. Техникалық құралдар мен әдістері қоршаған ортаны қорғау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экологиялық талаптар тұрғысынан инженерлік шешімдерді талдауды жүзеге 

асыру; 

2. инженерлік шешімдердің арқасында қоршаған ортаға антропогендік 

факторлардың тікелей және жанама әсерін төмендету бойынша жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және өнеркәсіптік объектілерді экологиялық оңтайландыру жөніндегі 

инженерлік шешімдер үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. инженерлік экологияның аса өзекті міндеттері тұрғысынан өндіріс және 

қызмет көрсету технологияларын талдау; 

5. болжамдық модельді құрастыра отырып, инженерлік құрылымдарға, 

механизмдерге және құрылымдарға экологиялық баға беру; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать инженерную экологию при решении экологических проблем. 

Содержание курса: Концепция инженерной экологии. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду. Шум и вибрации в окружающей среде. 

Электричество и окружающая среда. Электромагнитные излучения, лазерная техника в 

инженерной экологии. Горение и взрыв в окружающей среде. Технические средства и 

методы защиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять анализ инженерных решений с позиций экологических 

требоавний; 

2. осуществлять работу по снижению прямых и косвенных воздействий 

антропогенных факторов на окружающую среду благодаря инженерным решениям; 

3. проводить сбор и анализ материалов для инженерных решений по 

экологической оптимизации природных и промышленных объектов; 

4. анализировать технеологии производства и оказания услуг с позиций наиболее 

актуальных задач инженерной экологии; 

5. давать экологическую оценку инженерных сооружзений, механизмов и 

структур с составлением прогностической модели; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine 

engineering ecology at the decision of ecological problems. 

Table of contents of course : Conception of engineering ecology. Anthropogenic 

affecting environment. Noise and vibrations are in an environment. Electricity and environment. 

Electromagnetic radiations, laser technique, are in engineering ecology. Burning and explosion 

is in an environment. Technical equipments and methods of defence of environment. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze engineering solutions from the standpoint of environmental requirements; 

2. work to reduce direct and indirect impacts of anthropogenic factors on the 

environment through engineering solutions; 

3. to collect and analyze materials for engineering solutions for environmental 

optimization of natural and industrial facilities; 

4. to analyze technologies of production and rendering of services from positions of the 

most actual problems of engineering ecology; 

5. provide environmental assessment of engineering structures, mechanisms and 

structures with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

 

Экологиялық туризм негіздері 

Основы экологического туризма 

Principles of ecotourism 

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандардың экология және табиғат 

пайдалану бойынша білімнің негізгі мәселелері, экологиялық туризмді ұйымдастыру.  

Пәннің мазмұны: экологиялық туризм дамуының қазіргі кезеңінде адамзат 

қоғамының. Түрлері мен бағыттары-экологиялық туризм. Негізгі концепциялары мен 

бағыттары қазіргі заманғы экологиялық туризм. Негізгі принциптері экологиялық туризм. 

Халықаралық табиғат қорғау одағы және экологиялық туризм. Алғышарттар пайда болу 

және даму тарихы экотуризм. Тұрақты даму тұжырымдамасы қазіргі заманғы туризм. 

Антропогендік жүктеме экожүйені экологиялық туризм. Теріс салдары бұқаралық 

туризм. Туристік пайдалануға табиғатпен. Сектордың туристік табиғат пайдалану. 

Жұмыстың басым бағыттары ұлттық әкімшілігінің туризм. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоршаған табиғи ортаның туристік әлеуетін талдауды жүзеге асыру; 

2. экологиялық туризмді дамыту жолымен қоршаған ортаны жақсартудың 

нысандары мен әдістерін жетілдіру жөніндегі жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және антропогендік аумақтардың экологиялық туризм жөніндегі 

материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. экологиялық туризмнің неғұрлым өзекті міндеттері тұрғысынан табиғи-

ресурстық әлеуетті талдау; 

5. болжамдық модель жасай отырып, экологиялық жүйелердің экологиялық-

туристік әлеуетіне баға беру; 

 

Цель изучения дисциплины– формирование у будущих специалистов вобласти 

экологии и природопользования знаний по основным вопросам организации 

экологического туризма.  

Содержание дисциплины:Значение экологического туризма на современном 

этапе развития человеческого общества. Виды и направления экологического туризма. 

Основные концепции и направления современного экологического туризма. Основные 

принципы экологического туризма. Международный союз охраны природы и 

экологический туризм. Предпосылки зарождения и история развития экотуризма. 

Концепция устойчивого развития современного туризма. Антропогенная нагрузка на 

экосистемы и экологический туризм. Негативные последствия развития массового 

туризма. Туристское природопользование. Сектора туристского природопользования. 

Приоритетные направления работы национальных администраций по туризму. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять анализ туристического потенциала окружающей природной 

среды; 

2. осуществлять работу по усовершенствованию форм и методов улучшения 

окружающей среды путем развития экологического туризима; 

3. проводить сбор и анализ материалов по экологическому туризму природных и 

антропогенных территорий; 

4. анализировать природно-ресурсный потенциал с позиций наиболее актуальных 

задач экологического туризма; 

5. давать оценку эколого-туристическому потенциалу экосистем с составлением 

прогностической модели; 

 

An aim of study of discipline is forming for future specialists in area of ecology and 
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use by nature of knowledge on basic questions of organization of ecological tourism.   

Table of contents of discipline : Value of ecological tourism on the modern stage of 

development of human society. Kinds and directions of ecological tourism. Basic conceptions 

and directions of modern ecological tourism. Basic principles of ecological tourism. 

International union of conservancy and ecological tourism. Pre-conditions of origin and history 

of development of eco-tourism. Conception of steady development of modern tourism. 

Anthropogenic loading on ecosystems and ecological tourism. Negative consequences of 

development of mass tourism. Tourist use by nature. Sectors of the tourist use by nature. 

Priority work of national administrations assignments on tourism. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. analyze the tourism potential of the natural environment; 

2. to carry out work on improvement of forms and methods of improvement of 

environment by development of ecological tourism; 

3. to collect and analyze materials on ecological tourism of natural and anthropogenic 

territories; 

4. to analyze the natural resource potential from the standpoint of the most urgent 

tasks of ecological tourism; 

5. to assess the ecological and tourism potential of ecosystems with the preparation of 

a prognostic model;. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketin 

 

Жүйелі экология  

Системная экология 

System ecology 

Курсын оқытудың негізгі мақсаты: студенттерге экологиялық сана және 

дүниетаным дайындау, ұсыну негізінде білімін тұжырымдау, кәсіби біліктілігі мен 

дағдыларын болашақ кәсіби қызметі. 

Пәннің мазмұны келесі тараулардан тұрады: Жүйелі экология сияқты салааралық 

бағыт. Жүйелі талдаудың методологиясы. Жалпы жүйелік беру жүйелері туралы. 

Геосистема, біртұтас көптеген өзара байланысты, өзара әрекет ететін табиғи 

компоненттер. Жалпы жүйелік ұсыну туралы модельдер мен модельдеу. Модельдерінің 

жүйесін құру. Геожүйелерді модельдеу. Шешім қабылдау процесі кезінде жүйелік 

позиция. Болжау, экологиядағы жүйелік позиция. Жүйелі экология және мониторинг. 

Жүйелік заңдар мен принциптері экология. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

2. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

3. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

4. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

5. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

 

Основной целью изучения курса:сформировать у студентов экологическое 
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сознание и мировоззрение, подготовить на основе предоставления знаний, 

выработки профессиональных навыков и умений к будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины включает разделы:Системная экология как 

межотраслевое направление. Методология системного анализа. Общесистемные 

представления о системах. Геосистема, как целостное множество взаимосвязанных, 

взаимодействующих природных компонентов. Общесистемные представления о моделях 

и моделировании. Системы моделей систем. Моделирование геосистем. Процесс 

принятия решений при системных позиций. Прогноз в экологии с системных позиций. 

Системная экология и мониторинг. Системные законы и принципы в экологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

2. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

3. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

4. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

5. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

 

By the primary purpose of study of course : to form ecological consciousness and world 

view for students, prepare on the basis of grant of knowledge, making of professional skills and 

abilities to future professional activity. 

The table of contents of discipline includes divisions: System ecology as inter-branch 

direction. Methodology of analysis of the systems. General system ideas about the systems. 

Geosystem, as integral great number of associate, interactive natural components. General 

system ideas about models and design. Systems of models of the systems. Design of 

geosystems. Process of making decision at system positions. Prognosis in ecology from system 

positions. System ecology and monitoring. System laws and principles are in ecology. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

2. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

3. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

4. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

5. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Экономика теория негіздері. Экология және тұрақты даму 

Основы экономической теории. Экология и устойчивое развитие. 

Basic economic theory.Environment and Sustainable Development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика 

Өндірістік практика  

Manufacturing practice 

 

Қолданбалы экологиялық зерттеулерың ұйымдастыру 

Организация прикладных экологических исследований 

Organization of the applied ecological researches 
Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға ұйымдастыруды 

қолданбалы экологиялық зерттеулерді  зерделеу үшін экожүйенің жай-күйі. 



52 

 

Мазмұны: ұйымдастыру Ерекшеліктері қолданбалы зерттеулер. Негізгі кезеңдері 

қолданбалы зерттеулер. Әдістері қолданбалы зерттеулер. Теориялық және 

эксперименттік зерттеу кезеңдері. Патенттік зерттеулер. Тараулар мен тақырып 

қолданбалы экологиялық зерттеулер. Есеп беру құжаттары бойынша зерттеулер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

2. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

3. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

4. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

5. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать организацию прикладных экологических исследований для изучения 

состояния экосистем. 

Содержание курса: Особенности организации прикладных исследований. 

Основные этапы прикладных исследований. Методы прикладных исследований. 

Теоретический и экспериментальный этапы исследований. Патентные исследования. 

Разделы и тематика прикладных экологических исследований. Отчетная документация по 

исследованиям.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

2. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

3. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

4. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

5. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine 

organization of the applied ecological researches for the study of the state of ecosystems. 

Table of contents of course : Features of organization of the applied researches. Basic 

stages of the applied researches.Methods of the applied researches.Theoretical and experimental 

the stages of researches.Patent researches.Divisions and subjects of the applied ecological 

researches.Current documentation on researches. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of 

objects in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

2. to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing 

their specific features; 

3. to make a feasibility study of various projects;  

4. to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

5. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Қоршаған орта туралы ілім. Экологиялық білім беру және дүниетаным 

Учение об окружающей среде. Экологическое образование и мировоззрение 

Learning about the environment. Ecological education and outlook 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өнеркәсіптік экология. Қоршаған ортаның мониторингі.  

Промышленная экология. Мониторинг окружающей среды.  

Industrial Ecology. Environmental monitoring. 

 

Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдарстыру және басқару 

Организация и управление охраной окружающей среды 

Organiation and management of environmental protection 

Курсты оқытудың негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру мен 

басқару процестерінің ерекшеліктерін оқыту болып табылады. 

Пәннің мазмұны: Ерекшеліктері сапасын басқару. Құқықтық реттеу механизмі 

қоршаған ортаны қорғау. Елді мекені, экожүйе. Аймақтық және ұлттық экологиялық 

саясаты. Экологиялық каркас. Экологиялық проблемалар әлемнің түрлі өңірлерінде. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

2. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

3. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

4. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

5. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

 

Основной целью изучения курса является изучение особенностей организации и 

управления процессами охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины: Особенности управления качеством среды. Правовые 

механизмы регулирования охраны среды. Населенный пункт, как экосистема. 

Региональная и национальная экологическая политика. Экологический каркас 

территории. Экологические проблемы в разных регионах мира.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

2. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

3. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

4. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

5. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

 

The main purpose of the course is the study of the peculiarities of organization and 

management processes of environmental protection.  

Table of contents of discipline : management Features by quality of environment. Legal 

mechanisms of adjusting of guard of environment. Settlement, as ecosystem. Regional and 

national ecological politics. Ecological framework of territory. Ecological problems are in the 

different regions of the world. 
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As a result of studying the discipline the student will: 

1. to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of 

objects in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

2. to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing 

their specific features; 

3. to make a feasibility study of various projects;  

4. to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

5. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Агроэкология 

Агроэкология 

Agroecology 

Пәнді оқытудың мақсаты – пәннің заңдылықтарын өзара қарым-қатынас 

организмдер аумақтарындағы агроценоздардың ортамен және олардың өмір сүру рөлі 

ауыл шаруашылығы биосфераның ластануы.  

Пәннің мазмұны: Агрожүйелер орнықты дамуы. Аграрлық экожүйенің негізі 

ретінде өнімділігін және тұрақтылығын биоценоз. Тұрақтылық агросистем. Жұмыс істеу 

ерекшеліктері аграрлық-экожүйелердің. Топырақтың маңызы аграрлық экожүйелер. 

Қолдану мәні мен пестицидтер. Экологиялық терроризм және азық-түлік қауіпсіздігі. 

Ауыл шаруашылығының тұрақты дамуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

2. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

3. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

4. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

5. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

6. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

 

Цель изучения дисциплины– изучение закономерностей взаимоотношения 

организмов агроценозов со средой их обитания, роли сельского хозяйства в загрязнении 

биосферы.  

Содержание дисциплины:Агросистемы в устойчивом развиитии. Аграрные 

экосистемы, как основа повышения продуктивности и устойчивости биоценозов. 

Устойчивость агросистем. Особенности функционирования аграрных экосистем. 

Значение почвы в аграрных экосистемах. Применение и значение пестицидов. 

Экологический терроризм и продовольственная безопасность. Устойчивое развитие 

сельского хозяйства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

2. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

3. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

4. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

5. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

6. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

 

An aim of study of discipline is a study of conformities to law of interrelation of 

organisms of agrocenozis with the environment of their habitation, roles of agriculture in 

contamination of biosphere.   

Table of contents of discipline : Agrosystems in steady environment. Agrarian 

ecosystems, as basis of increase of the productivity and stability of биоценозов. Stability of the 

agrosystems. Features of functioning of agrarian ecosystems. A value of soil is in agrarian 

ecosystems. Application and value of pesticides. Ecological terrorism and food safety. Steady 

development of agriculture. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to make a feasibility study of various projects;  

2. to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

3. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

4. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

5. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

6. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Қоршаған ортаны қорғау 

Охрана окружающей среды 

Ecological education 

Курстың мақсаты: студенттерге ұсыну туралы принциптері, тетіктері мен 

жолдары қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шешу.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Табиғат қоршаған ортаның ластану. 

Ерекшеліктері қоршаған ортаның антропогендік ластану. Атмосфералық ауаны қорғау. 

Күзету-жер үсті және жер асты суларының. Топырақты қорғау. Жер қойнауын қорғау. 

Қорғау, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі. Қолдану негіздері геохимиялық кедергілерді 

қоршаған ортаның ластануына. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

2. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

3. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель курса: сформировать представления о принципах, механизмах и путях 

решенияпроблем охраны окружающей среды.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Природа загрязнений 

окружающей среды. Особенности антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана почв. 

Охрана недр. Охрана животного и растительного мира. Основы применения 

геохимических барьев на пути загрязнениям окружающей среды.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

2. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

3. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности; 

 

Aim of course : to form ideas about principles, mechanisms and ways of decision of 

problems of guard of environment.  

The table of contents of discipline includes next divisions: Nature of contaminations of 

environment. Features of anthropogenic contamination of environment. uard of atmospheric air. 

Guard of superficial and underground waters. Guard of soils. Guard of bowels of the earth. 

Guard of animal and vegetable kingdom. Bases of application of geochemical barriers on a way 

to contamination of environment. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to analyze the structure of the population of countries from the standpoint of the 

most urgent problems of economic, political and social geography; 

2. to assess the quality of atmospheric air, aquatic environment, soil cover, flora 

and fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

3. provide conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in 

professional and social activities; 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Биология, Экология және тұрақты даму. 

Биология, Экология и устойчивое развитие. 

Biology,Ecology and sustainable development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қолданбалы экология, Қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Прикладная экология, Контроль качества окружающей среды 

Applied ecology, control environment quality 

 

Экологиялық инспекция және бақылау  

Экологическая инспекция и контроль  

Environmental inspectorateand control 

«Экологиялық тексеру және бақылау»- бұл экологиялық білім беру негізін 

құрайтын экологиялық пән болып табылады.  

Курс мақсаты: әртүрлі әдіс-тәсілдердің негізінде экологиялық тексеру және 

бақылаудың негізгі түсініктері мен әдістемелерін зерттеу;  экологиялық тексеру және 

бақылаудың негізгі әдістерімен танысып, оны іс-тәжірибе жүзінде қолдана білу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. экологиялық инспекция және бақылау жөніндегі экологиялық деректерді 

салыстыру; 

2. әртүрлі экологиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін 

құру;  

3. Әр түрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді төмендету және биологиялық әртүрлілікті 

сақтау бойынша тәжірибелік ұсыныстарға сараптама жасау; 

4. экологиялық инспекция және бақылау мақсаттары үшін экологиялық 

құжаттаманы зерделеуді жүзеге асыру; 

5. экологиялық инспекция мен бақылауды жетілдіру бойынша ғылыми 

ізденістерді жүзеге асыру; 

 

«Экологическая инспеция и контроль» - это экологическая дисциплина, которая 

составляет основу экологического образования. 

Цель курса: изучить основные понятия и методы исследования осуществления 

экологической инспекции и контроля различными способами и приемами; ознакомиться 

с основными методами экологической инспекции и контроля и уметь применять их на 

практике. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы: История 

природоохранной деятельности. Экологические нормативно-правовые акты. Органы 

государственного управления охраной окружающей среды. Назначение и цели 

экологической инспекции. Порядок экологического инспектирования объектов. 

Государственный экологический контроль. Общественный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль. Экологический надзор.     

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. сопоставлять экологические данные по экологической инспекции и контролю; 

2. составлять технико-экономическое обоснование различных экологических 

проектов;  

3. Составлять экспертизу практические рекомендации по внедрению 

экологически безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

4. осуществлять изучение экологической документации для целей 

экологической инспекции и контроля; 

5. осуществлять научные изыскания по усовершенствованию экологической 

инспекции и контроля; 

 

"Environmental Inspection and Control" - an environmental discipline which is the 
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basis of environmental education. 

Course Objective: To study the basic concepts and methods of the study of the 

environmental inspection and control in various ways and techniques; learn the basic methods 

of environmental inspection and control and be able to apply them in practice. Contents include 

the following sections: history of environmental activities. Environmental regulations. 

Governments environmental protection. Appointment and environmental purpose of the 

inspection. Procedure for environmental inspection facilities. State environmental control. 

Public environmental control. Industrial environmental monitoring. Environmental supervision. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. compare environmental data on environmental inspection and control; 

2. prepare feasibility studies for various environmental projects;  

3. To make examination practical recommendations on introduction of ecologically 

safe technologies of various productions, reduction of negative anthropogenic impact on 

environment and preservation of biological diversity; 

4. to monitor the environmental documentation for the purposes of environmental 

inspection and control; 

5. to carry out scientific researches on improvement of ecological inspection and 

control; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prereqthe environmentuisites: 

Әлемдік экология. Қала экологиясы. Адам экологиясы  

Глобальная экология. Экология города. Экология человека 

Global Ecology. Human ecology. Town ecology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Қолданбалы экология. Экологиядағы стандарттау және сертификаттау 

Прикладная экология, Экологическая стандартизация и сертификация 

Applied ecology, Environmental Standardization and Certification 

 

 

Экологиялық қатерлерді басқару 

Управление экологическими рисками 

Environmental Risk Management 

«Экологиялық қатерлерді басқару»- бұл экологиялық білім беру негізін құрайтын 

экологиялық пән болып табылады.  

Курсты оқыту мақсаты экологиялық қатер түрлерін және оларды басқару 

жүйелерін,категорияларының маңызы жайлы білім беруді қалыптастыру болып 

табылады.  

Пән келесідей бөлімдерден тұрады: Қауіп-қатерлердің негізгі ұғымдарына 

анықтама. Қауіп-қатерлерді басқарудың негізгі методологиясы. Жүйені модельдеу және 

жүйелік анализ. Қауіп-қатерлерге бағалау мен анализ. Қауіп-қатерлерді басқару әдістері. 

Қауіп-қатерлерді басқаруды тиімді бағалау. Кәсіпорындағы қауіп-қатерлерді бағалау. 

Қауіп-қатерлерді бағалау стандарттары.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

2. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

3. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

4. табиғи және антропогендік экожүйелердің экологиялық мониторингін 

жүзеге асыру; 

5. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

 

«Управление экологическими рисками»- это экологическая дисциплина, которая 

составляет основу экологического образования. 

Основной целью дисциплины является формирование знаний о сущности, 



59 

 

категориях, видах экологических рисков и  системе управления ими.   

Содержание дисциплины: Основные понятия о рисках. Методологические основы 

управления рисками. Системный анализ и моделирование систем и процессов. Анализ и 

оценка рисков. Методы управления рисками. Оценка эффективности управления 

рисками. Управления рисками на предприятии. Стандарты в области управления рисками 

организации. Программное обеспечение для моделирования риска. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

6. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

7. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

8. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

9. осуществлять экологический мониторинг природных и антропогенных 

экосистем; 

10. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

 

"Environmental Risk Management" - an environmental discipline which is the basis of 

environmental education. 

The main purpose of the discipline is to develop knowledge about the nature, categories, 

types of environmental hazards and their control system. 

Basic concepts about the risks. Methodological basis of risk management. System 

analysis and modeling of systems and processes. Analysis and risk assessment. Risk 

management methods. Evaluating the effectiveness of risk management. Risk management in 

the enterprise. Standards in the field of risk management. Software modeling risk. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing 

their specific features; 

2. to make a feasibility study of various projects;  

3. to develop practical recommendations for the introduction of environmentally 

friendly technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

4. to carry out ecological monitoring of natural and anthropogenic ecosystems; 

5. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Экологиялық паспорттау және есептілік 

Экологическая паспортизация и отчетность 

Ecological passport system and accounting 

Пәннің мақсаты: болашақ маманның дағдыларын қарауға экологиялық 

паспорттауды және есеп беру сияқты маңызды фактор-адамның шаруашылық қызметі. 

Мазмұны: Экологиялық бақылау қоршаған ортаның жай-күйін. Пәні, әдістері 

және міндеттері паспорттау. Паспорт түрлері. Заңды негіздері паспорттау. Экологиялық 

паспорттың құрылымы мен мазмұны. Экологиялық есеп. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. халықтың әртүрлі топтарын экологиялық тәрбиелеу және ағарту жөніндегі 

жұмысты жүзеге асыру; 

2. табиғи және өнеркәсіп объектілерін экологиялық сараптау және 

паспорттау үшін материалдарды жинау және талдау жүргізу; 

3. экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның аса өзекті міндеттері 

тұрғысынан ел халқының құрылымын талдау; 

4. атмосфералық ауаның, су ортасының, топырақ жамылғысының, өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің, адам денсаулығының сапасына болжамдық модельді жасай 

отырып баға беру; 

5. бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты ұтымды 

пайдалану бойынша жаңа экологиялық әдістер мен технологияларды әзірлеу бойынша 

қорытынды беру. 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать экологическую паспортизацию и отчетность, как важнейший фактор в 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание курса: Экологический контроль состояния окружающей среды. 

Предмет, методы и задачи паспортизации. Виды паспортов. Юридические основы 

паспортизации. Структура и содержание экологического паспорта. Экологическая 

отчетность предприятий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. осуществлять работу по экологическому воспитанию и просвещению 

различных групп населения; 

2. проводить сбор и анализ материалов для экологической экспертизы и 

паспортизации природных и промышленных объектов; 

3. анализировать структуру населения стран с позиций наиболее актуальных 

задач экономической, политической и социальной географии; 

4. давать оценку качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного 

покрова, растительного и животного мира, здоровья человека с составлением 

прогностической модели; 

5. давать заключения по разработкам новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию. 

 

Aim of course : forming for the future specialist of skills and abilities to examine the 

ecological passport system and accounting, as a major factor is in economic activity of man. 

Table of contents of course : Ecological control of the state of environment. Object, 

methods and tasks of the passport system. Types of passports. Legal bases of the passport 

system. Structure and maintenance of ecological passport. Ecological accounting of enterprises. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to carry out work on environmental education and education of various groups 

of the population; 

2. to collect and analyze materials for environmental assessment and certification 

of natural and industrial objects; 

3. to analyze the structure of the population of the countries from the standpoint of 

the most pressing problems of economic, political and social geography; 

4. to assess the quality of atmospheric air, water environment, soil cover, flora and 

fauna, human health with the preparation of a prognostic model; 

5. to give conclusions on the development of new environmental methods and 

technologies for the restoration of disturbed ecosystems and environmental management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 
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негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Адам экологиясы  

Экология человека 

Human ecology 

Пәнді оқытудың мақсаты – адам ортасындағы, адамның өмірлік ортасындағы 

құбылыстар мен үрдістермен танысу; экожүйе буыны ретінде адам туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; қоршаған табиғи ортаға ғана емес, сонымен қатар адами қоғамға да 

зиянды техногенді әсерді дұрыс бағалау үшін адам мен табиғаттың арасындағы өзара 

қарым-қатынасты және өзара қарым-қатынасты анықтау.   

Пәннің мазмұны: қала мен ауылдық жердің Антропоэкологиялық ерекшеліктері. 

Адамзат қоныстануының географиялық және экологиялық факторлары. Нәсілдік 

құрылым. Нәсілдің пайда болуының экологиялық факторлары. Этногенездің экологиялық 

факторлары. Адамзаттың экологиялық орны. Экологиялық демография. Қазіргі 

антропосфераның құрылымы мен қызметі. Бейімделу туралы оқу. Адамның онтогенезінің 

ерекшеліктері. Денсаулық факторлары және тәуекел факторлары. Экологиялық 

зақымданулар және өркениет аурулары. Тұрғын үй гигиенасы. Негізгі химиялық 

ластағыштар. Экотоксикалық әсерлер. Дұрыс тамақтану принциптері. Тағамдық және 

биологиялық құндылығы өнімдер. Тамақтану жағдайының бұзылуының алдын алу. Тамақ 

өнімдерінің экологиялық-гигиеналық қауіпсіздігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының экологиялық 

заңдылықтарын түсіну;  

2. қоршаған ортаның адамға әсерінің сапалық және сандық көрсеткіштері мен 

экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

3. табиғи орта мен адамның өзара қарым-қатынасының перспективалы шарттарын 

іздеу әдістерін қолдану; 

4. адамның өмір сүруінің экологиялық таза, қауіпсіз және әлеуметтік-аумақтық 

ортасына практикалық баға беру;  

5. қоршаған табиғи ортаның әсерін төмендету жөнінде практикалық ұсыныстар 

әзірлеу; 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с явлениями и процессами, 

происходящими в человеческих общностях, жизненной среде человека; формирование 

системы знаний о человеке как звене экосистемы; выявление взаимосвязи и 

взаимоотношений между человеком и природой в прошлые эпохи и в действительности, 

чтобы правильно оценить вредное техногенное воздействие не только на окружающую 

природную среду, но и на человеческое общество.   

Содержание дисциплины: Антропоэкологические особенности города и сельской 

местности. Географические и экологические факторы расселения человечества. Расовая 

структура. Экологические факторы расообразования. Экологические факторы этногенеза. 

Экологические ниши человечества. Экологическая демография. Структура и 

функционирование современной антропосферы. Учение об адаптациях. Особенности 

онтогенеза человека. Факторы здоровья и факторы риска. Экологические поражения и 

болезни цивилизации. Гигиена жилища. Основные химические загрязнители. 

Экотоксические эффекты. Принципы здорового питания. Пищевая и биологическая 

ценность продуктов. Профилактика нарушений состояния питания. Эколого-

гигиеническая безопасность продуктов питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития общества 

и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики влияний окружающей среды на человека; 
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3. пользоваться методами поиска перспективных условий взаимоотношения 

природной среды и человека; 

4. давать практическую оценку экологически чистой, безопасной и 

социальнокомфортной среды обитания человека;  

5. разрабатывать практические рекомендации по снижению воздействия 

окружающей природной; 

 

The purpose of studying the discipline-familiarization with the phenomena and 

processes occurring in human communities, the human environment; the formation of a system 

of knowledge about man as a link in the ecosystem; identification of the relationship and 

relationships between man and nature in past eras and in reality, to properly assess the harmful 

man-made impact not only on the environment, but also on human society.   

Discipline content: Anthropoecological features of the city and countryside. 

Geographical and ecological factors of human settlement. Racial structure. Ecological factors of 

race formation. Ecological factors of ethnogenesis. Ecological niches of mankind. 

Environmental demographics. Structure and functioning of the modern anthroposphere. The 

doctrine of adaptations. Features of human ontogenesis. Health and risk factors. Ecological 

defeats and diseases of civilization. Hygiene of the home. Major chemical pollutants. Ecotoxic 

effects. Principles of healthy nutrition. Nutritional and biological value of products. Prevention 

of eating disorders. Ecological and hygienic safety of food. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to understand ecological regularities of interaction and development of society and 

nature;  

2. use qualitative and quantitative indicators and environmental characteristics of 

environmental impacts on humans; 

3. to use methods of search of perspective conditions of relationship of the natural 

environment and the person; 

4. to give a practical assessment of ecologically clean, safe and socially comfortable 

human environment;  

5. develop practical recommendations to reduce the impact of environmental; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Экологиялық аудит және қоршаған ортаның әсерін бағалау 

Экологический аудит и оценка воздействия окружающей среды 

Ecological audit and affectiong estimation environment 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге экологиялық сана және дүниетаным 

дайындау, ұсыну негізінде білімін тұжырымдау, кәсіби біліктілігі мен дағдыларын 

болашақ кәсіби қызметі.  

Пәннің мазмұны: Ерекшеліктері, экологиялық аудит. Экологиялық аудит – 

экономикалық құралы табиғат пайдалануды басқару. Кәсіпорын көзі ретінде техногендік 

қауіп қоршаған орта және объектіге әсер ету ластанған табиғи объектілер. Экологиялық 

аудит элементі ретінде экологиялық менеджмент қызметін жүзеге асыру кезінде 

кәсіпорындар. Қоршаған ортаға әсерді бағалау құрамдас бөлігі ретінде жобалық 

материалдар. Туралы өтініш қоршаған ортаға әсері. Рәсімі қоршаған ортаға әсерді 

бағалау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының экологиялық 

заңдылықтарын түсіну;  
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2. қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың түрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және сандық 

көрсеткіштері мен экологиялық сипаттамаларын пайдалану; 

3. әртүрлі табиғи-аумақтық кешендердің экологиялық деректерін олардың 

ерекше ерекшеліктерін дәлелдей отырып салыстыру; 

4. әртүрлі жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін құру;  

5. әртүрлі өндірістердің экологиялық қауіпсіз технологияларын енгізу, 

қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді азайту және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу; 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов экологическое 

сознание и мировоззрение, подготовить на основе предоставления знаний, 

выработки профессиональных навыков и умений к будущей профессиональной 

деятельности.   

Содержание дисциплины:Особенности экологического аудита. Экологический 

аудит – экономический инструмент управления природопользованием. Предприятие как 

источник техногенной опасности для окружающей среды и объект воздействия 

загрязненных  

природных объектов. Экологический аудит как элемент экологического менеджмента 

при осуществлении деятельности предприятия. Оценка воздействия на окружающую 

среду как составная часть проектных материалов.Заявление о воздействии на 

окружающую среду. Процедура оценки воздействия на окружающую среду. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. понимать экологические закономерности взаимодействия и развития 

общества и природы;  

2. использовать качественные и количественные показатели и экологические 

характеристики объектов в различных сферах и отраслях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. сопоставлять экологические данные разных природно-территориальных 

комплексов, аргументируя их специфические особенности; 

4. составлять технико-экономическое обоснование различных проектов;  

5. разрабатывать практические рекомендации по внедрению экологически 

безопасных технологий различных производств, снижению отрицательного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранению биологического 

разнообразия; 

 

Aim of study of discipline - to form ecological consciousness and world view for 

students, prepare on the basis of grant of knowledge, making of professional skills and abilities 

to future professional activity.   

Table of contents of discipline : Features of ecological audit. An ecological audit is an 

economic instrument of management природопользованием. Enterprise as source of 

technogenic danger for an environment and object of influence of muddynatural objects. 

Ecological audit as element of ecological management during realization of activity of 

enterprise. Affecting estimation environment as component part of project materials. Statement 

about affecting environment. Procedure of affecting estimation environment. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.to understand ecological regularities of interaction and development of society and 

nature;  

2.to use qualitative and quantitative indicators and ecological characteristics of objects 

in various spheres and branches of environmental protection and rational use of natural 

resources; 

3.to compare ecological data of different natural-territorial complexes, arguing their 

specific features; 

4.to make a feasibility study of various projects;  
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5.to develop practical recommendations for the introduction of environmentally friendly 

technologies of various industries, reducing the negative anthropogenic impact on the 

environment and the conservation of biological diversity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 


