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бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне 

негізгі және арнайы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, 

оқытудың өндіріспен байланысын нығайтуға ықпал етеді. 

Практиканың барлық түрлері жетекші зерттеу институттарында, 

мекемелерінде және Қазақстанда, жақын және алыс шет елдерде 

биологиялық бейіндегі кәсіпорындарда. 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 

Технократизация және жаһандану дәуірінде әлемдік білім беру 

кеңістігінде білім алушының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етуде жаңа экологиялық технологиялар саласында жоғары 

білімді маманды даярлау 

БББ міндеттері 

1.экологиялық ғылым мен магистранттардың педагогикалық 

қызметінің таңдалған бағытында теориялық, практикалық және 

жеке дайындығын тереңдету; 

2.ғылыми ойлауды және дүниетанымды қалыптастыру; 

3.экологиялық процестер мен құбылыстарды бақылау мен 

талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименттік әдістерінің 

негіздерін игеру; 

4.экологиялық заңдылықтарды оқытудың инновациялық 

технологияларын тәжірибеде қолдану және игеру; 

5.экологиялық ғылымның қолданбалы және теориялық 

бағыттары бойынша білімді кеңейту. 

БББ оқыту нәтижелері 

7М05202-  Экология білім беру бағдарламасы бойынша 

магистратурада оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті: 

1.қоршаған ортаны ғылыми зерттеу және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану мәселелерін, міндеттері мен әдістерін анықтау; 

2.жаңа ақпаратты бақылау, тәжірибе, эмпирикалық деректерді 

ғылыми талдау және ғылыми еңбектерді рефераттау, әлемдік 

ғылым мен өндірістік қызметте жинақталған мәліметтердің 

аналитикалық шолуларын жасау негізінде түсіндіру; 

3.экспериментті жоспарлау мен қоюдың классикалық және 

қазіргі заманғы әдістерін, процестерді талдауды, 

эксперименталды деректерді бағалау мен интерпретациялауды 

пайдалана отырып, проблемаларды шешу бойынша 

ұсынымдарды әзірлей отырып, салалық, өңірлік, ұлттық және 

жаһандық экологиялық проблемаларға кешенді зерттеулер 

жүргізу; 

4.табиғи ортаны сақтау және өндіріс және тұтыну қалдықтарын 



басқару жөніндегі практикалық ұсыныстарды одан әрі әзірлей 

отырып, табиғатты қорғау мәселелерін диагностикалау; 

5.типтік табиғат қорғау іс-шараларын жобалау;  

6.табиғи жағдайлар мен ресурстарды пайдаланудың, табиғат 

пайдалануды басқарудың жеке және жалпы проблемаларын 

талдау негізінде экологиялық мониторингті орындау;  

7.жобалық тапсырманың әртүрлі түрлеріне экологиялық 

сараптама жүргізу; 

8.бақылау-тексеру қызметін және объектілердің экологиялық 

аудитін жүзеге асыру; 

9.жоспарланған құрылыстардың немесе шаруашылық қызметтің 

өзге де нысандарының қоршаған ортаға әсерін бағалауды 

жүргізу;  

10.қолда бар статистикалық есепті деректер бойынша халықтың 

денсаулық жағдайын және өңірдің негізгі демографиялық 

үрдістерін бағалау; 

11. бөлімнің, сектордың, жұмыс тобының қызметін басқару және 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу және міндеттерді нақтылау 

тәртібін анықтау;  

12.кәсіпорындардың, өндірістердің және елді мекендердің 

қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін әзірлеу; 

13.тұрақты даму үшін экологиялық білім мен білімді жоспарлау 

жөніндегі қызметті жүзеге асыру; 

14.мемлекеттік тілде, халықаралық қарым-қатынас тілінде, шет 

тілінде іскерлік хат алмасуды жүргізу 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже:  
7М05202 Экологиябілім беру бағдарламасыбойынша 

жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

– кәсіпорындарда, зауыттарда, ЖҚС-да экология саласындағы 

маман; 

–  ғылыми зертханаларда қоршаған ортаның сапасын бақылау 

жөніндегі эколог-маман; 

– экология департаментінде, "Қазгидромет" РМК, 

"Алтайтехэнерго" ЖШС қоршаған орта объектілерінің 

мониторингі бойынша эколог-маманы; 

–  ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері 

– жоғары оқу орнының оқытушысы, 

- докторант. 

Кәсіби қызмет объектісі 

- өнеркәсіптік кәсіпорындар; 

– ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары; 

- қоршаған ортаны қорғау және білім беру саласындағы уәкілетті 

және жергілікті атқарушы органдар; 

- орта кәсіби және жоғары білім беру ұйымдары. 

 



 


