
 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне статистика 

Дайындықбағыттарыныңко

дыменжіктелуі 
7М05Қоршаған орта 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы  

7М05202 Экология 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптар

ы 

M087Қоршаған орта 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне негізгі жəне 

арнайы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, оқытудың өндіріспен 

байланысын нығайтуға ықпал етеді. Практиканың барлық түрлері жетекші 

зерттеу институттарында, мекемелерінде жəне Қазақстанда, жақын жəне 

алыс шет елдерде биологиялық бейіндегі кəсіпорындарда. 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 

Технократизация жəне жаһандану дəуірінде əлемдік білім беру кеңістігінде 

білім алушының бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде жаңа экологиялық 

технологиялар саласында жоғары білімді маманды даярлау 

БББ міндеттері 

1.экологиялық ғылым мен магистранттардың педагогикалық қызметінің 

таңдалған бағытында теориялық, практикалық жəне жеке дайындығын 

тереңдету; 

2.ғылыми ойлауды жəне дүниетанымды қалыптастыру; 

3.экологиялық процестер мен құбылыстарды бақылау мен талдаудың 

ғылыми-зерттеу жəне эксперименттік əдістерінің негіздерін игеру; 

4.экологиялық заңдылықтарды оқытудың инновациялық технологияларын 

тəжірибеде қолдану жəне игеру; 

5.экологиялық ғылымның қолданбалы жəне теориялық бағыттары бойынша 

білімді кеңейту. 

БББ оқыту нəтижелері 

7М05202-  Экология білім беру бағдарламасы бойынша магистратурада оқу 

нəтижесінде білім алушы қабілетті: 

1.қоршаған ортаны ғылыми зерттеу жəне табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану мəселелерін, міндеттері мен əдістерін анықтау; 

2.жаңа ақпаратты бақылау, тəжірибе, эмпирикалық деректерді ғылыми 

талдау жəне ғылыми еңбектерді рефераттау, əлемдік ғылым мен өндірістік 

қызметте жинақталған мəліметтердің аналитикалық шолуларын жасау 

негізінде түсіндіру; 

3.экспериментті жоспарлау мен қоюдың классикалық жəне қазіргі заманғы 

əдістерін, процестерді талдауды, эксперименталды деректерді бағалау мен 

интерпретациялауды пайдалана отырып, проблемаларды шешу бойынша 

ұсынымдарды əзірлей отырып, салалық, өңірлік, ұлттық жəне жаһандық 

экологиялық проблемаларға кешенді зерттеулер жүргізу; 

4.табиғи ортаны сақтау жəне өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын басқару 

жөніндегі практикалық ұсыныстарды одан əрі əзірлей отырып, табиғатты 

қорғау мəселелерін диагностикалау; 

5.типтік табиғат қорғау іс-шараларын жобалау;  

6.табиғи жағдайлар мен ресурстарды пайдаланудың, табиғат пайдалануды 

басқарудың жеке жəне жалпы проблемаларын талдау негізінде экологиялық 

мониторингті орындау;  

7.жобалық тапсырманың əртүрлі түрлеріне экологиялық сараптама жүргізу; 

8.бақылау-тексеру қызметін жəне объектілердің экологиялық аудитін жүзеге 

асыру; 



9.жоспарланған құрылыстардың немесе шаруашылық қызметтің өзге де 

нысандарының қоршаған ортаға əсерін бағалауды жүргізу;  

10.қолда бар статистикалық есепті деректер бойынша халықтың денсаулық 

жағдайын жəне өңірдің негізгі демографиялық үрдістерін бағалау; 

11. бөлімнің, сектордың, жұмыс тобының қызметін басқару жəне қойылған 

мақсаттарға қол жеткізу жəне міндеттерді нақтылау тəртібін анықтау;  

12.кəсіпорындардың, өндірістердің жəне елді мекендердің қоршаған ортаны 

қорғауды басқару жүйесін əзірлеу; 

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 дəреже:  
7М05202 Экология білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

– кəсіпорындарда, 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. 

Кəсіби қызмет объектісі 

- өнеркəсіптік кəсіпорындар; 

– ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары; 

- қоршаған ортаны қорғау жəне білім беру саласындағы уəкілетті жəне 

жергілікті атқарушы органдар; 

- орта кəсіби жəне жоғары білім беру ұйымдары. 

 

  



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М05Окружающая среда 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

7М05202 Экология 

Группы образовательных 

программ 
M087Окружающая среда 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Образовательная программа направлена на формирование ключевых и 

специальных компетенции к потребностям работодателей, способствует 

укреплению связей обучения с производством. Все виды практики 

запланированы в ведущих исследовательских институтах, учреждениях и 

предприятиях биологического профиля в регионе, Казахстане, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательной программы 

ЦельОП 

Подготовка высокообразованного специалиста в области новых 

экологических технологий, в обеспечении конкурентоспособности 

обучающегося в мировом образовательном пространстве в эпоху 

технократизации и глобализации 

Задачи ОП 

1.углубление теоретической, практической и индивидуальной подготовки в 

избранном направлении экологической науки и педагогической 

деятельности магистрантов; 

2.формирование научного мышления и мировоззрения; 

3.освоение основ научно-исследовательских и экспериментальных методов 

наблюдения и анализа экологических процессов и явлений; 

4.освоение и применение на практике инновационных технологий изучения 

экологических закономерностей; 

5.расширение знаний по прикладным и теоретически направлениям 

экологической науки. 

Результаты обучения ОП 

В результате обучения в магистратуре по образовательной программе 

7М05202Экология: 

1. определять проблемы, задачи и методы научного исследования 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

2. интерпретировать новую информацию на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных и реферирования научных 

трудов, составления аналитических обзоров накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности; 

3. проводить комплексные исследования отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем с использованием 

классических и современных методов планирования и постановки 

эксперимента, анализа процессов, оценки и интерпретации 

экспериментальных данных, с разработкой рекомендаций по разрешению 

проблем; 

4. диагностировать проблемы охраны природы с дальнейшей 

разработкой практических рекомендаций по сохранению природной среды 

и управлению отходами производства и потребления; 

5. проектировать типовые природоохранные мероприятия;  

6. выполнять экологический мониторинг на основе анализа частных и 

общих проблем использования природных условий и ресурсов, управления 

природопользованием;  

7. проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания; 



8. осуществлять контрольно-ревизионную деятельность и 

экологический аудит объектов; 

9. проводить оценку воздействий планируемых сооружений или иных 

форм хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

10. оценивать состояние здоровья населения и основные 

демографические тенденции региона по имеющимся статистическим 

отчетным данным; 

11. руководить деятельностью отдела, сектора, рабочей группы и 

определять порядок достижения поставленных целей и детализации задач;  

12. разрабатывать системы управления охраной окружающей среды 

предприятий, производств и населенных пунктов; 

13. осуществлять деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития; 

14. вести деловую переписку на государственном языке, языке 

международного общения, иностранном языке 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень 

«Магистр естественных наук по специальности 7М05202- Экология». 

Переченьдолжностей 

– - специалист в области экологии на предприятиях, на заводах, АЗС; 

– - специалист-эколог по контролю качества окружающей среды в научных 

лабораториях; 

– – специалист-эколог по мониторингу объектов окружающей среды 

департамента экологии, РГП "Казгидромет", ТОО "Алтайтехэнерго" ; 

– - научный сотрудник Научно-исследовательского института 

– - преподаватель высшего учебного заведения, 

– - докторант. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

– промышленные предприятия; 

– научно-исследовательские институты и центры; 

– уполномоченные и местные исполнительные органы в области охраны 

окружающей среды и образования; 

– организации среднего профессионального и высшего образования. 

 

 

  



The Passport of Education Program 

 

Education area code and 

classification 
7М05 – Natural Sciences, mathematics and statistics 

Code and classification of training 

areas 

7М05 – Environment 

 

Сodeandnameofeducationprogram 
7М05202- Ecology 

 

Groupsofeducationalprograms 
7М05202- Ecology 

 

The uniqueness of the educational 

program 

The educational program is aimed at developing key and special competencies 

for the needs of employers, and helps to strengthen the links between training 

and production. All types of practice are planned in leading research institutes, 

institutions and 

enterprises of a biological profile in the region, Kazakhstan, in the countries 

of the near and far abroad. 

 

Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 
Training of highly educated specialist in the field of new environmental technologies, 

in ensuring the competitiveness of students in the world educational space in the era 

of technocratization and globalization 

Purposeof EP 

1.deepening of theoretical, practical and individual training in the chosen direction 

of environmental science and pedagogical activity of undergraduates; 

2.formation of scientific thinking and worldview; 

3.mastering the basics of research and experimental methods of observation and 

analysis of environmental processes and phenomena; 

4.evelopment and application in practice of innovative technologies of studying 

ecological regularities; 

5.extension of knowledge in applied and theoretical areas of environmental science. 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program 6M060800 – "Ecology" graduates will 

be able to: 

1.to define problems, tasks and methods of scientific research of environment and 

rational use of natural resources; 

2.interpret new information based on observations, experiments, scientific analysis of 

empirical data and abstracting scientific papers, compiling analytical reviews of 

accumulated information in world science and production activities; 

3.to carry out comprehensive studies of sectoral, regional, national and global 

environmental problems using classical and modern methods of planning and setting 

up an experiment, process analysis, evaluation and interpretation of experimental data, 

with the development of recommendations for solving problems; 

4.to diagnose problems of nature protection with the further development of practical 

recommendations for the preservation of the natural environment and management of 

production and consumption waste; 

5.to design a model of environmental activities;  

6.toperform environmental monitoring based on the analysis of private and general 

problems of the use of natural conditions and resources, environmental management;  

7.to carry out environmental expertise of different types of project tasks;  

8.to carry out control and audit activities and environmental audit of facilities; 

9.to assess the impact of planned facilities or other forms of economic activity on the 

environment;  

10.to assess the health status of the population and the main demographic trends of 

the region on the basis of available statistical reporting data; 

11.manage the activities of the department, sector, working group and determine the 

order of achievement of the goals and objectives;  

12.todevelop environmental management systems for enterprises, industries and 

settlements; 

13.to implement environmental education for sustainable development; 

14. to conduct business correspondence in the state language, the language of 

international communication, a foreign language 



GraduateQualificationCharacteristics 

Awarded degree: 
The graduate of this educational program is awarded the degree of "Master of 

natural Sciences in the specialty 7М05202-Ecology". 

Listofposts 

- specialist in the field of ecology at enterprises, factories, gas stations; 

- environmental specialist for environmental quality control in scientific laboratories; 

– expert in the environmental monitoring of objects of environment Department of 

environment, RSE "KAZHYDROMET", LLP "Altajenergo"; 

- researcher at the research Institute 

- teacher of higher education institution, 

–doctoral student. 

The object of professional activity 

- industrial enterprise; 

- research institutes and centers; 

- authorized and local Executive bodies in the field of environmental protection and 

education; 

- organization of secondary vocational and higher education. 

 

 

 



 


