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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы 

негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (434 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года №343 

(Приложение 434). Внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KOA7201 ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ АДАМ 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Авторы: 

Ященко Р.В. –– биология ғылымдарының докторы, тұрақты даму бойынша 

ЮНЕСКО кафедрасының профессор  м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Кадырбеков Рустем Хасенович -  биология ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ 

зоология институтының жетекші ғылыми маманы 

Николаев Георгий Владимирович -  биология ғылымдарының докторы,  

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қоршаған орта және адам» университеттік курс «6D060800 – Экология» 

мамандығы бойынша білім алатын докторанттарға арналған және  адам 

қоғамының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуымен байланысты қоршаған 

ортаның мәселелерін қарастырады. Заманауи өркениеттің дамуы біздің 

ғаламшарымыздың болашағы байланысты екінші және үшінші мыңжылдықта 

жаһандық міндеттер қойып отыр. Осыған байланысты табиғи және әлеуметтік-

экономикалық  үрдістердің қарым-қатынасын түсіну дұрыс басқару шешімін 

қабылдауға негіз бола алады. Осы мәселелердің бір шешімі бұл адамға 

табиғатпен үйлесімде өмір сүруге мүмкіндік беретін биосфералық бағытталған 

экономиканы қалыптастыру. Қазіргі таңда орыс тілді ғылыми ортада 

биосфералық бағытталған экономикасының концепциясы биосфера мен біздің 

ғаламшарымыздағы әлеуметтік-экономикалық дамудың жалпы заманауи моделі 

арасында пайда болған кризисты шешудің  тиімді тәсілі болып табылады. 

Осындай концепцияның негізгі мақсаты  адамдардың ауыл шаруашылық қызметі 

мен тіршілік ету инфрақұрылымы ұйымдастырылған аймақтарда биоценоздың 

дамуы мен сақтайтын мәдениетті дамытатын  биологиялық дені сау ұрпақты 

қамтамасыз ету. 

Ұсынылып отырған оқу курсы қоршаған орта туралы ұғымды қоғамның 

тұрақты даму негізі ретінде қалыптастыруға бағытталған.  

Пәннің міндеттері -  курсты игеру нәтижесінде докторанттар білуі қажет:   

- экология және қоршаған ортаны қорғаудың теориялық және әдістемелік 

негіздерін; 

- қоғамның тұрақты дамуындағы табиғи және антропогендік 

экожүйелердің рөлін; 

- антропогендік жүктемені ұлғайту жағдайында табиғи экологиялық 

жүйелердің жұмыс істеу ерекшеліктерін;  
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- Қоғамның «жасыл» экономикаға және тұрақты дамуға көшудің 

әдіснамалық негізін; 

- табиғи экожүйелер мен  әлеуметтік-экономикалық даму арасындағы 

қарым-қатынастың ерекшеліктері; 

- қоршаған ортаны қорғау және «жасыл» экономика мен тұрақты дамуға 

көшу саласындағы халықаралық ынтымақтастық рөлін; 

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік база 

негіздері; 

талдай алу керек: 

 - қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 

үшін практикалық және күнделікті қызметте алынған білімді пайдалану; 

- Өндірістік шешімдер мен күнделікті міндеттерді кезінде қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы себеп-салдарлық байланыстарды талдау, 

антропогендік әсер байланысты экожүйелік тозу себептерін анықтау және 

оларды қалпына келтіру және қорғаудың жолдарын дайындау; 

- өндірістік және күнделікті қызметте табиғатты қорға заңнамаларын 

пайдалану; 

- жұмыс бағдарламасын құру, составлять программу работ, шешуші 

өнеркәсіптік немесе ғылыми тапсырмаға сәйкес оқиғалардың ретін мен мерзімін 

айқындауды анықтау; 

дағдылану:  

- қоғамның тұрақты дамуының қоршаған ортаның жағдайын анықтайтын 

мағыналарды білу; 

- тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шешу және 

қалыптастыру әдістемесі; 

- алынған ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу үшін компьютерлік 

жабдықтар. 

Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Экологиялық биофизика, 

Жалпы  биология, Ботаника, Жалпы химия. 

Постреквизиттер: Өндірістік экология, Техногенді экология, 

Экотоксикология. 

Осы курс бойынша берілетін білім ұтымды пайдалану және табиғи 

ресурстарды қорғау,  «жасыл» экономикаға өту және тұрақты даму бойынша 

жобаларды жасауға теориялық негіз бола алады.  

Берілген пәннің алдында жүргізілетін пәндердің тізімі: Жалпы биология, 

Зоология, Ботаника, Химия (бейорганикалық және  органикалық), Физика, 

Математика, Информатика. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ Тақырыптың атауы 

 I бөлім. Қоршаған орта туралы  білім негіздері  

1 Мамандыққа кіріспе 

2 Ағза және орта. Қоршаған орта факторы  
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3 
Экожүйе концепциясы, қоршаған ортаның энергетикалық 

көрсеткіштері және  биогеохимиялық айналым   

4 Экожүйе,  биосфера мен ноосфера эволюциясы және дамуы  

5 Түр концепциясы және жүйедегі негізгі түрлері, экожүйедегі түрлер 

6 Биоценоздар 

7 Қауымдастық, популяция және түрлер  

8 Экологиялық биогеография, биосфера құрылымы және  функциясы  

 ІІ бөлім. Қоршаған ортаның ластану және деградация мәселелері 

9 Қоршаған орта деградациясының факторы  

10 
Қоршаған ортаның ластануы, биосфера ластануының экологиялық 

мағынасы  

11 
Ауаның ластануы, топырақ және су. экожүйелердің радиоактивті 

ластануы 

12 Биоценоздардың деградациясы, биосфера ресурстарының шектігі   

 
ІІІ бөлім. Қоршаған ортаны қорғау және қоғамның тұрақты 

дамуы  

13 Қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілікті сақтау  

14 
“Жасыл экономика” концепциясы және әлемдік қауымдастықтың 

тұрақты дамуға өту келешегі,  қала дамуының заманауи сұрақтары  

15 

Қоғамның тұрақты дамуындағы экологиялық заңдылықтар. ҚР 

биологиялық және экожүйелік алуантүрлілікті қорғаудың негізгі 

заңдылықтары  

16 
Тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша 

халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары  

17 

Жаһандану басқару концентрациясының  объективті үрдісі ретінде 

және қоршаған ортаны қорғау. Адамзаттың тіршілік етуінің негізгі 

қауіптері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Пәнді оқытудың мақсаты – қоршаған орта туралы негізгі білімді 

қалыптастыру және адам қоғамындағы және табиғи ортадағы барлық үрдістердің 

қарым-қатынасын қалыптастыру. 

Пәнді игеру барысында докторантта келесі калыптасады: 

- құрал-жабдықтық біліктілік: қоршаған ортаны талдау бойынша  

теориялық және практикалық дағдылар, зертханалық және аналитикалық 

жұмыстарды жүзеге асыру. 

- тұлға аралық біліктілік: ақпараттық технологиялар негізінде қоршаған 

орта туралы білімі мен әлеуметтік-экономикалық даму кеңейтуге қабілетті болу; 

қоршаған ортаны қорғау және қоғамның тұрақты дамуының мәселелері бойынша 

өз пікірін білдіруге мүмкіндігі бар болу; экологиялық мәселелерді шешуге, 

олардың азаматтық ұстаным дамыту қабілетін көрсетеді. 
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- жүйелі біліктілік: тәжірибеде теориялық білімдерін қолдану қабілетін, өз 

жалпы ғылыми экологиялық сараптама әдістемесін, қоршаған ортаны бар жаңа 

білім мен дағдыларды меңгеру үйренуіміз, табиғи ортадағы өзгерістер мен 

әлеуметтік-экономикалық даму процестерін арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтау үшін алады, жергілікті,  өңірлік және жаһандық 

деңгейде деректерді түсіндіре білу; тәжірибеде алынған деректерді пайдаланады. 

- пәндік біліктілік: қоршаған ортаны басқару және тұрақты дамуының 

негізгі принциптерін білу, жалпы және әлеуметтік экология және қоршаған 

ортаны қорғау негізгі теориялық ұғымдар, сондай-ақ, биосфера бағдарланған 

экономика және табиғи экожүйелердің жай-күйі мен әлеуметтік-экономикалық 

даму арасындағы қарым-қатынаста болу қоғамның өтпелі «жасыл» әдістемелік 

негіз бар экономика және тұрақты даму; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнамалық және нормативтік базаны негіздерін білу, халықаралық табиғи 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық және «жасыл» 

экономикаға көшу рөлін түсіну бар.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

I БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ  БІЛІМ НЕГІЗДЕРІ  

 

Мамандыққа кіріспе 

Басқа да ғылыми салаларда бар мақсаты, міндеттері және байланыс, қазіргі 

заманғы адамның дүниетанымдық қалыптастыру қоршаған ортаның рөлі: 

қоршаған ортаның синтетикалық ғылым ретінде экология. Экологиялық ұғымдар 

мен ұғымдық аппаратты даму тарихы. Экологиялық зерттеулердің әдістемелік 

негіздері. Экологияның негізгі бөлімдері және бағыттары. Қазақстанда ғылыми 

экологиялық аудандардың дамуы. Экологияның  әлемде және Қазақстанның 

болашағын дамыту. 

 

Ағза және орта. Қоршаған орта факторы 

Экологиялық факторлар, олардың әсері және ағзалардың бейімделуі. 

Ағзалардың экологиялық жіктелуі. Негізгі абиотикалық факторлар, 

температураның, ылғалдылықтың және күн радиациясының рөлі. Ағзалардың 

ортаның абиотикалық факторларына бейімделуі. Ортаның абиотикалық және 

биотикалық факторлары. Шектейтін факторлардың тұжырымдамасы, ең 

маңызды шектейтін факторлар, экологиялық индикаторлар, ортаның 

антропогендік факторлардың қазіргі заманғы рөлі. 

 

Экожүйе концепциясы, қоршаған ортаның энергетикалық 

көрсеткіштері және  биогеохимиялық айналым 

Қазіргі заманғы экожүйелік тұжырымдамасы (анықтамасы, құрылымы, 

жіктелуі); экожүйелердің өнімділігі, тұрақтылығы мен эволюциясы; қоршаған 

әлемді зерттеудегі экожүйелік тәсіл. Экологиялық жүйелердегі энергетикалық 

тұжырымдамаларға шолу, қоршаған ортаның энергетикалық сипаттамалары, 



8 

 

азық-түлік тізбегін, желі және трофикалық деңгейдегі; экологиялық пирамида 

және трофикалық құрылымы, экожүйелердің энергетикалық жіктелуі. 

Биогеохимиялық циклдардың түрлері мен құрылымы, негізгі және қосымша 

элементтердің биогеохимиялық циклдері. 

 

Экожүйе,  биосфера мен ноосфера эволюциясы және дамуы 

Экожүйелердің, сукцессияның және дигрессияның циклдық өзгерістері. 

Агроэкожүйелер, экожүйенің климакс тұжырымдамасы. Биосфера түсінігі, 

биосферада өмірдің бөлінуі және тірі зат, тірі заттың геохимиялық функциясы, 

биосфераның негізгі құрылымы, биосфераның тұрақтылығы және оның даму. 

Биомдардың құрылымы. Ноосфера туралы ілім. Адамзаттың экономикалық 

және әлеуметтік дамуы және биосфераның, ноосфераның эволюциясы, түйіндес 

эволюция, қазіргі заманғы үлгідегі жаһандық экономика дамуының экологиялық 

лимиттері. 

 

Түр концепциясы және жүйедегі негізгі түрлері, экожүйедегі түрлер 

Түрді, түр санатын, популяциялық жіктеу және түрішілік санаттарын, 

биологиялық жіктеу теориясын анықтау. Санаттары иерархиясы және жоғары 

таксондар. Филогения, жіктелуі және жүйесі. Эволюциялық, фенотикалық және 

филогенетикалық жүйелеу бағыттары. Биологиялық номенклатура, ботаникалық 

және зоологиялық номенклатура үрдістері. Түр түзілу, симпатрия және 

аллопатрия, қолға үйрету тұжырымдамасы. Экожүйедегі түрлердің әр түрлілігі 

және генетикалық әртүрлілікті жоғалту тәуекелі. 

Түрлердің, жүйелілік және организмдердің классификациясы.  

 

Биоценоздар 

Биоценоз ұғымы. Биоценоздың түрлік, кеңістіктік және экологиялық 

құрылымы. Комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм, жыртқыш-

жемтік, паразит-қожайын. Экологиялық қуыс. Трофикалық, топикалық, 

форикалық және фабрикалық байланыстар. Биоалуантүрліліктің кеңістік түзу 

функциясы  адамзаттың тіршілік етуінің жүйесі ретінде, биологиялық және 

экожүйелік функциялар.  

 

Қауымдастық, популяция және түрлер 

Биотикалық қауымдастық тұжырымдамасы және экологиялық үстемдік, 

қоғамдастықтың элементтерінің  жіктелуі  мен құрылымы, экотондар  және 

түрлiк сан алуандылық. Популяция және оның қасиеттерін анықтау, тығыздығы, 

динамикасы популяция құрылымы, оқшаулау және аумақтық, популяцияда 

энергияны тарату. Түрлер және олардың тіршілік ету ортасы, түрлер арасындағы 

қарым-қатынас түрлері, экологиялық қуыстар, экологиялық бейімделу, табиғи 

және жасанды іріктеу, шектік әсер.  

 

Экологиялық биогеография, биосфера құрылымы және  функциясы 
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Экологиялық биогеографияны дамыту мақсаты, ұғымдар мен үрдістер. 

Ғаламшарда флора, өсiмдiктер, жануарлар дүниесi мен адамдар, тірі 

организмдерді  бөлу принциптері. Табиғи аудандастыру және биогеографиялық 

аймақтандыру, филогенетикалық деңгей және аймақтық-климаттық жағдайларға 

жер үсті жануарларды бейімдеу, таксондардың географиялық таралуы,  түрлік 

сан алуындылық және қауымдастықтар және биотикалық жүйелеріндегі өтемақы 

әсерлер. Түр таксондарының экологиялық тұтастығының мәселесі. 

 

ІІ БӨЛІМ. Қоршаған ортаның ластану және деградация мәселелері  

 

Қоршаған орта деградациясының факторы 

Табиғат және қоршаған ортаның тозу факторларының мағынасы. қарабайыр 

адамнан бүгінгі күнге дейін қоршаған ортаның өзгеру тарихы. ауыл 

шаруашылығының табиғи тепе-теңдікке әсері және қазіргі заманғы өнеркәсіптің 

биосфераға тигізетін әсері. Адамзаттың демографиялық өзгеріс тарихы және 

адам қоныстануы проблемасы, экожүйелердің өнімділігі және адамзаттың азық-

түлік қауіпсіздігінің келешегі, қоршаған орта деградациясы шартында 

өркениеттің даму келешегі.  

 

Қоршаған ортаның ластануы, биосфера ластануының экологиялық 

мағынасы 

Биосфераның экологиялық ластануының мағынасы; ластаушы заттардың 

сипаты мен қасиеттерінің жіктелуі. Химиялық ластану мен қалдықтардың 

жиналуының арасындағы айырмашылықтар. Биосферада ластаушы заттардың 

таралуы және айналымы, ластаушыларды тазартудың табиғи механизмдері және  

химиялық ластану мен қалдықтарды жинақтау. Азық-түлік цикліне ластаушы 

заттардың енуі. Антропогендік қалдықтарды  қалпына келтіру мәселелері. 

Қоршаған ортаның ластануы және денсаулығы. 

 

Ауаның ластануы, топырақ және су. экожүйелердің радиоактивті 

ластануы 
Ауа ластануының негізгі көздері (антропогендік газдар, шаң), атмосфера 

ластануының экожүйелерге әсері, атмосфералық ластанудың климаттық 

әсерлері. топырақтың ластануы және түрлі осындай ластанулардың экологиялық 

әсердің, проблема тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдалану. Құрлықтық 

және мұхит суларының биологиялық және химиялық ластануы, гидросфераның 

физикалық ластануы, мұндай ластанудың экологиялық зардаптары, жылу 

ластануы. Иондаушы сәуле шығарудың биологиялық әсерлері, радиоактивті 

жауын-шашынның, атом саласының ядролық отын циклі және биосфераның 

ядролық қалдықтардың экологиялық салдары.  

 

Биоценоздардың деградациясы, биосфера ресурстарының шектігі  

Биоценоздар деградациясының негізгі түрлері. Өсімдік жамылғысының 

бұзылуы. Тұздылық, латеритизация және топырақ эрозиясы. Жер бетiндегi 
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фаунаның тозуы. Теңіз биоалуантүрлілігінің сарқылуы. Биосфера 

ресурстарының шектігі. Энергия қорларын, минералдық, биологиялық және су 

ресурстарын пайдалану экологиялық шектігі. Биосфераны қорғау қажеттілігі. 

 

ІІІ БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ 

ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ  

 

Қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Адамзаттың өмір сүру шарты ретінде қоршаған ортаны қорғау және сақтау 

және биологиялық әртүрлілікті сақтау қажеттілігі. Биоалуантүрлілік және 

экожүйелік функциялар. ЕуразЭҚ елдерінің биосфера тұрақтылығындағы рөлі. 

Қазақстанның, Еуразияның және бүкіл әлем биоалуантүрлілігінің қауіп-қатері. 

Табиғи экожүйелерді ортаны құру функцияларын сақтау - табиғатты пайдалану 

саласындағы мемлекеттік саясаттың басым мақсаты. Арал теңізінің кебуі - 

экологиялық дағдарыс және Арал ауданының тұрақты даму бойынша жұмыс 

жасау үлгісі. 

 

“Жасыл экономика” концепциясы және әлемдік қауымдастықтың 

тұрақты дамуға өту келешегі,  қала дамуының заманауи сұрақтары  

«Жасыл» экономиканың  даму мақсаты мен міндеттері, оның негізгі 

принциптері, «жасыл» экономикаға көшудің әлемдік тәжірибесі. Тұрақты даму 

тұжырымдамалары, түсінігі мен әдістемесі, урбанизация және қалаларда қоныс 

аударудың қазіргі заманғы мәселелері. Биосфера-бағдарланған экономиканың 

қалыптастыру мәселелері. 

 

Қоғамның тұрақты дамуындағы экологиялық заңдылықтар. ҚР 

биологиялық және экожүйелік алуантүрлілікті қорғаудың негізгі 

заңдылықтары 

Әлемде экологиялық заңнамаларды дамыту тарихы. Қазақстан 

Республикасында биологиялық алуантүрлілікті сақтау бойынша қызмет ету және 

ұлттық стратегия. Қазақстан Республикасының негізгі заңнамалық актілеріне 

шолу. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы» 

Қазақстан Республикасының заңы,  Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы 

туралы ережесі, ҚР Орман Кодексі, ҚР Экологиялық кодексі «Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 

 

Тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша 

халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары 

Қоғамның тұрақты дамуы және қоршаған ортаны қорғау саласында Біріккен 

Ұлттар Ұйымы мен басқа да ірі халықаралық ұйымдардың және ұлттық 

үкіметтік емес ұйымдардың рөлі. Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенция. 

Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар туралы конвенция, қоныс 

аударатын жабайы жануарларды сақтау туралы конвенция, СИТЕС. 
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Жаһандану басқару концентрациясының  объективті үрдісі ретінде 

және қоршаған ортаны қорғау. Адамзаттың тіршілік етуінің негізгі 

қауіптері 

Жаһанданудың тарихи үрдісінің сипаттамасы. Жаһанданудың мүмкін 

бағдарламалары. Жаһанданудың плюстары мен минустары. адами болмыстың 

негізгі қауіп-қатерлердің жіктелуі және олардың бағалауда танымдық бұрмалау. 

Ядролық қару. Ғаламдық химиялық қару. Биологиялық қару. Жасанды интеллект 

құру тәуекелі. Супернаркотик. Робототехника және нанотехнологиялар 

тәуекелдері. SETI бағдарламасының тәуекелі. Табиғи апаттар тәуекелдері. 

Технологиялық табиғи апаттарды талпындыратын тәуекелдерді. Ғаламдық 

климаттың өзгеруі. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Биосфераның тұрақтылығы 

2. Аймақтық-климаттық жағдайларына өсімдіктер мен жануарлардың 

бейімделуі 

3. Қазіргі заманғы зоологиялық және ботаникалық жүйеліліктің 

мәселелері  

4. Зиянды организмдерді биологиялық бақылау - панацея немесе 

мираж?  

5. Табиғи экожүйелерге бөгде түрлердің қаупі.  

6. Урбанизация және тұрақты даму.  

7. Елді мекендердің келешектегі, экологиялық және дүниетанымдық 

негіздеріне шолу  

8. Қоршаған әлемдегі адамның орны мен рөлі  

9. Адам денсаулығы және қоршаған орта 

10.  Демографиялық жарылыстың себептері және экологиялық 

зардаптары 

11.  Биосфера, литосфера, гидросфера және атмосфераға антропогендік 

әсердің жаһандық салдары  

12.  Климаттың өзгеруі туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының Рама 

конвенциясы (Париж 2015). 

13.  Биологиялық алуантүрліліктің төмендеуі және  осы мәселені шешу 

жолдары  

14.  Табиғи апаттар және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 

және олардың  қоршаған ортаға тигізетін  салдары  

15.  Энергетика және жеке салалардың экологиялық мәселелері, оларды 

шешу жолдары 

16.  Қазақстанда және әлемде баламалы энергетиканың даму келешегі 

17.  Қоғамның тұрақты дамуындағы моральдық-этикалық мәселелер 

18.  Қоғамның тұрақты дамуындағы үкіметтік және үкіметтік емес 

ұйымдар 

19.  ЮНЕСКО және тұрақты даму 
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20.  ХХІ ғасырдың негізгі экологиялық мәселелері? 

21.  Азық-түлік қауіпсіздігінің мәселелері  

22. Арал теңізінің өткені, бүгіні және болашағы 

23.  ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы 

24.  Биологиялық қару және биологиялық және экологиялық қауіпсіздік 

мәселелері  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Алыс  ғарыштық ұшулардың экологиялық негіздері 

2. Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

(ЕҚТА) жүйесі 

3. Ғаламшардағы бүкіл халықты тамақтандыру  мүмкін бе? 

4.  Урбанизация мегаполисінің дамуына балама бар ма? 

5. Экологиялық тұрғын үй - бұл не? 

6. Ландшафт және қалалық үй-жай принциптері  

7. Қалалық және өнеркәсіптік экожүйелер 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Тұрғын үй көлемі мен олардың иелерінің арасында байланыс бар ма? 

2. Қазақстан Республикасындағы демографиялық жағдай және оның 

тұрақты дамуға әсері 

3. Қазақстан Республикасындағы және әлемнің демографиялық 

ахуалын болжау  

4. ЕҚТА және урбанизация 

5. Табиғи экожүйелерді басқару керек пе? 

6. Халықтың жаппай көші-қонының қоршаған ортаға әсері  

7. Климаттық, биологиялық және  «жасыл» қару-жарақ 

8. бөтен түрлер мен биологиялық алуантүрлілік  

9. Экологиялық соғыс және  экологиялық терроризм 

10. Жаңа ашылулармен байланысты технологиялық тәуекелдер  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014. 

3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 

2013. 
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4. Емельянов А. Г. Основы природопользования [учебник для вузов]. 

М. Academia 2004 304 с. 

5. Сафронов Е. В. Экономика природопользования. Учеб. пособие 

Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та 2001 76 с. 

6. Голуб А. А. Рыночные методы управления окружающей средой 

природопользования. Учеб. Пособие. Гос. ун-т Высш. шк. экономики; Защита 

природы; Под ред. А. А.Голуба. М. ГУ ВШЭ, 2002, 287 с. 

7. Голубчиков С. Н. Экология крупного города (на примере Москвы) 

Учеб. пособие Ред. А. А. Минин М. Пасьва, 2001, 192 с. 

8. Степановских А. С. Прикладная экология: охрана окружающей 

среды. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ 2003, 751 с. 

9. Смирнов С. Н. Радиационная экология. Учеб. Пособие. Науч. ред. 

сер. В. А. 

10.  Гордиенко; Междунар. независимый эколого-политолог. ун-т . М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2000, 334 с. 

11. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. Т.1- 328 с.; Т.2 – 

376с. 

 

Қосымша: 

1. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и 

франц. /Сост. Л.И.Василенко, В.Е.Ермолова; вводн. ст. Ю.А. Шрейдера. М., 

1990. 

2. Дрейзер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развития. Учебное 

пособия.- М.: Изд-во УОАО, 1997. –224 с. 

3. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 

пособие. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

4. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2-13. -208 c. 

5. Манаков А.В. Геоэкология, промышленная экология. М., Высшая 

школа, 2010 

6. Безопасность природопользования. Экология здоровья: учебное 

пособие/под.ред. Р.Г.Мамина- Москва-Юнити- М., 2003.  

7. Реимерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы). — М.: Журнал «Россия Молодая», 1994.  

8. Примак Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия. — М.: Изд-во 

Научного и учебно методического центра, 2002. 

9. Прохоров Б.Б. Экология человека. — М.: Академия, 2003. 

10. Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или 

устойчивое развитие. — М.: Издание Государственной Думы, 2001.  

11. Браун Л.Р. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую 

планету. — М.: Весь мир, 2003. 

12. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста. Учебное 

пособие. — М.: Прогресс—Пангея, 1994.  
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13. Экологический кодекс Республики Казахстан, 2007 г. 

14. Трудовой кодекс Республики Казахстан, 2006 г. 

15. Закон об охране труда Республики Казахстан 

16. Закон об охране атмосферного воздуха Республики Казахстан 

17. Водный кодекс Республики Казахстан 

18. Земельный кодекс Республики Казахстан 

19. Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 1996. 

20. Система экологического менеджмента (ISO14001:2004). 

21. Система менеджмента профессиональной безопасностью и 

здоровьем работников (OHSAS 18001:1999, 2007). 
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KOA7201 ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ АДАМ 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Авторы:  

Ященко Р.В. –– биология ғылымдарының докторы, тұрақты даму бойынша 

ЮНЕСКО кафедрасының профессор м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Кадырбеков Рустем Хасенович -  биология ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ 

зоология институтының жетекші ғылыми маманы 

Николаев Георгий Владимирович -  биология ғылымдарының докторы,  

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Қоршаған орта және адам» университеттік курс «6D060800 – Экология» 

мамандығы бойынша білім алатын докторанттарға арналған және  адам 

қоғамының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуымен байланысты қоршаған 

ортаның мәселелерін қарастырады. Заманауи өркениеттің дамуы біздің 

ғаламшарымыздың болашағы байланысты екінші және үшінші мыңжылдықта 

жаһандық міндеттер қойып отыр. Осыған байланысты табиғи және әлеуметтік-

экономикалық  үрдістердің қарым-қатынасын түсіну дұрыс басқару шешімін 

қабылдауға негіз бола алады. Осы мәселелердің бір шешімі бұл адамға 

табиғатпен үйлесімде өмір сүруге мүмкіндік беретін биосфералық бағытталған 

экономиканы қалыптастыру. Қазіргі таңда орыс тілді ғылыми ортада 

биосфералық бағытталған экономикасының концепциясы биосфера мен біздің 

ғаламшарымыздағы әлеуметтік-экономикалық дамудың жалпы заманауи моделі 

арасында пайда болған кризисты шешудің  тиімді тәсілі болып табылады. 

Осындай концепцияның негізгі мақсаты  адамдардың ауыл шаруашылық қызметі 

мен тіршілік ету инфрақұрылымы ұйымдастырылған аймақтарда биоценоздың 

дамуы мен сақтайтын мәдениетті дамытатын  биологиялық дені сау ұрпақты 

қамтамасыз ету. 

Ұсынылып отырған оқу курсы қоршаған орта туралы ұғымды қоғамның 

тұрақты даму негізі ретінде қалыптастыруға бағытталған.  

Пәннің міндеттері -  курсты игеру нәтижесінде докторанттар білуі қажет:   

- экология және қоршаған ортаны қорғаудың теориялық және әдістемелік 

негіздерін; 

- қоғамның тұрақты дамуындағы табиғи және антропогендік 

экожүйелердің рөлін; 

- антропогендік жүктемені ұлғайту жағдайында табиғи экологиялық 

жүйелердің жұмыс істеу ерекшеліктерін;  
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- Қоғамның «жасыл» экономикаға және тұрақты дамуға көшудің 

әдіснамалық негізін; 

- табиғи экожүйелер мен  әлеуметтік-экономикалық даму арасындағы 

қарым-қатынастың ерекшеліктері; 

- қоршаған ортаны қорғау және «жасыл» экономика мен тұрақты дамуға 

көшу саласындағы халықаралық ынтымақтастық рөлін; 

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік база 

негіздері; 

талдай алу керек: 

 - қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 

үшін практикалық және күнделікті қызметте алынған білімді пайдалану; 

- Өндірістік шешімдер мен күнделікті міндеттерді кезінде қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы себеп-салдарлық байланыстарды талдау, 

антропогендік әсер байланысты экожүйелік тозу себептерін анықтау және 

оларды қалпына келтіру және қорғаудың жолдарын дайындау; 

- өндірістік және күнделікті қызметте табиғатты қорға заңнамаларын 

пайдалану; 

- жұмыс бағдарламасын құру, составлять программу работ, шешуші 

өнеркәсіптік немесе ғылыми тапсырмаға сәйкес оқиғалардың ретін мен мерзімін 

айқындауды анықтау; 

дағдылану:  

- қоғамның тұрақты дамуының қоршаған ортаның жағдайын анықтайтын 

мағыналарды білу; 

- тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шешу және 

қалыптастыру әдістемесі; 

- алынған ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу үшін компьютерлік 

жабдықтар. 

Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Экологиялық биофизика, 

Жалпы  биология, Ботаника, Жалпы химия. 

Постреквизиттер: Өндірістік экология, Техногенді экология, 

Экотоксикология. 

Осы курс бойынша берілетін білім ұтымды пайдалану және табиғи 

ресурстарды қорғау,  «жасыл» экономикаға өту және тұрақты даму бойынша 

жобаларды жасауға теориялық негіз бола алады.  

Берілген пәннің алдында жүргізілетін пәндердің тізімі: Жалпы биология, 

Зоология, Ботаника, Химия (бейорганикалық және  органикалық), Физика, 

Математика, Информатика. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ Тақырыптың атауы 

 I бөлім. Қоршаған орта туралы  білім негіздері  

1 Мамандыққа кіріспе 

2 Ағза және орта. Қоршаған орта факторы  
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3 
Экожүйе концепциясы, қоршаған ортаның энергетикалық 

көрсеткіштері және  биогеохимиялық айналым   

4 Экожүйе,  биосфера мен ноосфера эволюциясы және дамуы  

5 Түр концепциясы және жүйедегі негізгі түрлері, экожүйедегі түрлер 

6 Биоценоздар 

7 Қауымдастық, популяция және түрлер  

8 Экологиялық биогеография, биосфера құрылымы және  функциясы  

 
ІІ бөлім. Қоршаған ортаның ластану және деградация 

мәселелері 

9 Қоршаған орта деградациясының факторы  

10 
Қоршаған ортаның ластануы, биосфера ластануының экологиялық 

мағынасы  

11 
Ауаның ластануы, топырақ және су. экожүйелердің радиоактивті 

ластануы 

12 Биоценоздардың деградациясы, биосфера ресурстарының шектігі   

 
ІІІ бөлім. Қоршаған ортаны қорғау және қоғамның тұрақты 

дамуы  

13 Қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілікті сақтау  

14 
“Жасыл экономика” концепциясы және әлемдік қауымдастықтың 

тұрақты дамуға өту келешегі,  қала дамуының заманауи сұрақтары  

15 

Қоғамның тұрақты дамуындағы экологиялық заңдылықтар. ҚР 

биологиялық және экожүйелік алуантүрлілікті қорғаудың негізгі 

заңдылықтары  

16 
Тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша 

халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары  

17 

Жаһандану басқару концентрациясының  объективті үрдісі ретінде 

және қоршаған ортаны қорғау. Адамзаттың тіршілік етуінің негізгі 

қауіптері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Пәнді оқытудың мақсаты – қоршаған орта туралы негізгі білімді 

қалыптастыру және адам қоғамындағы және табиғи ортадағы барлық үрдістердің 

қарым-қатынасын қалыптастыру.   

Пәнді игеру барысында докторантта келесі калыптасады: 

-құрал-жабдықтық біліктілік: қоршаған ортаны талдау бойынша  

теориялық және практикалық дағдылар, зертханалық және аналитикалық 

жұмыстарды жүзеге асыру. 

- тұлға аралық біліктілік: ақпараттық технологиялар негізінде қоршаған 

орта туралы білімі мен әлеуметтік-экономикалық даму кеңейтуге қабілетті болу; 

қоршаған ортаны қорғау және қоғамның тұрақты дамуының мәселелері бойынша 

өз пікірін білдіруге мүмкіндігі бар болу; экологиялық мәселелерді шешуге, 

олардың азаматтық ұстаным дамыту қабілетін көрсетеді. 
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- жүйелі біліктілік: Тәжірибеде теориялық білімдерін қолдану қабілетін, өз 

жалпы ғылыми экологиялық сараптама әдістемесін, қоршаған ортаны бар жаңа 

білім мен дағдыларды меңгеру үйренуіміз, табиғи ортадағы өзгерістер мен 

әлеуметтік-экономикалық даму процестерін арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтау үшін алады, жергілікті,  өңірлік және жаһандық 

деңгейде деректерді түсіндіре білу; тәжірибеде алынған деректерді пайдаланады. 

- пәндік біліктілік: Қоршаған ортаны басқару және тұрақты дамуының 

негізгі принциптерін білу, жалпы және әлеуметтік экология және қоршаған 

ортаны қорғау негізгі теориялық ұғымдар, сондай-ақ, биосфера бағдарланған 

экономика және табиғи экожүйелердің жай-күйі мен әлеуметтік-экономикалық 

даму арасындағы қарым-қатынаста болу қоғамның өтпелі «жасыл» әдістемелік 

негіз бар экономика және тұрақты даму; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнамалық және нормативтік базаны негіздерін білу, халықаралық табиғи 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық және «жасыл» 

экономикаға көшу рөлін түсіну бар.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

I БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ  БІЛІМ НЕГІЗДЕРІ  

 

Мамандыққа кіріспе 

Басқа да ғылыми салаларда бар мақсаты, міндеттері және байланыс, қазіргі 

заманғы адамның дүниетанымдық қалыптастыру қоршаған ортаның рөлі: 

қоршаған ортаның синтетикалық ғылым ретінде экология. Экологиялық ұғымдар 

мен ұғымдық аппаратты даму тарихы. Экологиялық зерттеулердің әдістемелік 

негіздері. Экологияның негізгі бөлімдері және бағыттары. Қазақстанда ғылыми 

экологиялық аудандардың дамуы. Экологияның  әлемде және Қазақстанның 

болашағын дамыту. 

 

Ағза және орта. Қоршаған орта факторы 

Экологиялық факторлар, олардың әсері және ағзалардың бейімделуі. 

Ағзалардың экологиялық жіктелуі. Негізгі абиотикалық факторлар, 

температураның, ылғалдылықтың және күн радиациясының рөлі. Ағзалардың 

ортаның абиотикалық факторларына бейімделуі. Ортаның абиотикалық және 

биотикалық факторлары. Шектейтін факторлардың тұжырымдамасы, ең 

маңызды шектейтін факторлар, экологиялық индикаторлар, ортаның 

антропогендік факторлардың қазіргі заманғы рөлі. 

 

Экожүйе концепциясы, қоршаған ортаның энергетикалық 

көрсеткіштері және  биогеохимиялық айналым 

Қазіргі заманғы экожүйелік тұжырымдамасы (анықтамасы, құрылымы, 

жіктелуі); экожүйелердің өнімділігі, тұрақтылығы мен эволюциясы; қоршаған 

әлемді зерттеудегі экожүйелік тәсіл. Экологиялық жүйелердегі энергетикалық 

тұжырымдамаларға шолу, қоршаған ортаның энергетикалық сипаттамалары, 
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азық-түлік тізбегін, желі және трофикалық деңгейдегі; экологиялық пирамида 

және трофикалық құрылымы, экожүйелердің энергетикалық жіктелуі. 

Биогеохимиялық циклдардың түрлері мен құрылымы, негізгі және қосымша 

элементтердің биогеохимиялық циклдері. 

 

Экожүйе,  биосфера мен ноосфера эволюциясы және дамуы 

Экожүйелердің, сукцессияның және дигрессияның циклдық өзгерістері. 

Агроэкожүйелер, экожүйенің климакс тұжырымдамасы. Биосфера түсінігі, 

биосферада өмірдің бөлінуі және тірі зат, тірі заттың геохимиялық функциясы, 

биосфераның негізгі құрылымы, биосфераның тұрақтылығы және оның даму. 

Биомдардың құрылымы. Ноосфера туралы ілім. Адамзаттың экономикалық 

және әлеуметтік дамуы және биосфераның, ноосфераның эволюциясы, түйіндес 

эволюция, қазіргі заманғы үлгідегі жаһандық экономика дамуының экологиялық 

лимиттері. 

 

Түр концепциясы және жүйедегі негізгі түрлері, экожүйедегі түрлер 

Түрді, түр санатын, популяциялық жіктеу және түрішілік санаттарын, 

биологиялық жіктеу теориясын анықтау. Санаттары иерархиясы және жоғары 

таксондар. Филогения, жіктелуі және жүйесі. Эволюциялық, фенотикалық және 

филогенетикалық жүйелеу бағыттары. Биологиялық номенклатура, ботаникалық 

және зоологиялық номенклатура үрдістері. Түр түзілу, симпатрия және 

аллопатрия, қолға үйрету тұжырымдамасы. Экожүйедегі түрлердің әр түрлілігі 

және генетикалық әртүрлілікті жоғалту тәуекелі. 

Түрлердің, жүйелілік және организмдердің классификациясы.  

 

Биоценоздар 

Биоценоз ұғымы. Биоценоздың түрлік, кеңістіктік және экологиялық 

құрылымы. Комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм, жыртқыш-

жемтік, паразит-қожайын. Экологиялық қуыс. Трофикалық, топикалық, 

форикалық және фабрикалық байланыстар. Биоалуантүрліліктің кеңістік түзу 

функциясы  адамзаттың тіршілік етуінің жүйесі ретінде, биологиялық және 

экожүйелік функциялар.  

 

Қауымдастық, популяция және түрлер 

Биотикалық қауымдастық тұжырымдамасы және экологиялық үстемдік, 

қоғамдастықтың элементтерінің  жіктелуі  мен құрылымы, экотондар  және 

түрлiк сан алуандылық. Популяция және оның қасиеттерін анықтау, тығыздығы, 

динамикасы популяция құрылымы, оқшаулау және аумақтық, популяцияда 

энергияны тарату. Түрлер және олардың тіршілік ету ортасы, түрлер арасындағы 

қарым-қатынас түрлері, экологиялық қуыстар, экологиялық бейімделу, табиғи 

және жасанды іріктеу, шектік әсер.  

 

Экологиялық биогеография, биосфера құрылымы және  функциясы 
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Экологиялық биогеографияны дамыту мақсаты, ұғымдар мен үрдістер. 

Ғаламшарда флора, өсiмдiктер, жануарлар дүниесi мен адамдар, тірі 

организмдерді  бөлу принциптері. Табиғи аудандастыру және биогеографиялық 

аймақтандыру, филогенетикалық деңгей және аймақтық-климаттық жағдайларға 

жер үсті жануарларды бейімдеу, таксондардың географиялық таралуы,  түрлік 

сан алуындылық және қауымдастықтар және биотикалық жүйелеріндегі өтемақы 

әсерлер. Түр таксондарының экологиялық тұтастығының мәселесі. 

 

ІІ БӨЛІМ. Қоршаған ортаның ластану және деградация мәселелері  

 

Қоршаған орта деградациясының факторы 

Табиғат және қоршаған ортаның тозу факторларының мағынасы. қарабайыр 

адамнан бүгінгі күнге дейін қоршаған ортаның өзгеру тарихы. ауыл 

шаруашылығының табиғи тепе-теңдікке әсері және қазіргі заманғы өнеркәсіптің 

биосфераға тигізетін әсері. Адамзаттың демографиялық өзгеріс тарихы және 

адам қоныстануы проблемасы, экожүйелердің өнімділігі және адамзаттың азық-

түлік қауіпсіздігінің келешегі, қоршаған орта деградациясы шартында 

өркениеттің даму келешегі.  

 

Қоршаған ортаның ластануы, биосфера ластануының экологиялық 

мағынасы 

Биосфераның экологиялық ластануының мағынасы; ластаушы заттардың 

сипаты мен қасиеттерінің жіктелуі. Химиялық ластану мен қалдықтардың 

жиналуының арасындағы айырмашылықтар. Биосферада ластаушы заттардың 

таралуы және айналымы, ластаушыларды тазартудың табиғи механизмдері және  

химиялық ластану мен қалдықтарды жинақтау. Азық-түлік цикліне ластаушы 

заттардың енуі. Антропогендік қалдықтарды  қалпына келтіру мәселелері. 

Қоршаған ортаның ластануы және денсаулығы. 

 

Ауаның ластануы, топырақ және су. экожүйелердің радиоактивті 

ластануы 
Ауа ластануының негізгі көздері (антропогендік газдар, шаң), атмосфера 

ластануының экожүйелерге әсері, атмосфералық ластанудың климаттық 

әсерлері. топырақтың ластануы және түрлі осындай ластанулардың экологиялық 

әсердің, проблема тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдалану. Құрлықтық 

және мұхит суларының биологиялық және химиялық ластануы, гидросфераның 

физикалық ластануы, мұндай ластанудың экологиялық зардаптары, жылу 

ластануы. Иондаушы сәуле шығарудың биологиялық әсерлері, радиоактивті 

жауын-шашынның, атом саласының ядролық отын циклі және биосфераның 

ядролық қалдықтардың экологиялық салдары.  

 

Биоценоздардың деградациясы, биосфера ресурстарының шектігі  

Биоценоздар деградациясының негізгі түрлері. Өсімдік жамылғысының 

бұзылуы. Тұздылық, латеритизация және топырақ эрозиясы. Жер бетiндегi 
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фаунаның тозуы. Теңіз биоалуантүрлілігінің сарқылуы. Биосфера 

ресурстарының шектігі. Энергия қорларын, минералдық, биологиялық және су 

ресурстарын пайдалану экологиялық шектігі. Биосфераны қорғау қажеттілігі. 

 

ІІІ БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ 

ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ  

 

Қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілікті сақтау 

Адамзаттың өмір сүру шарты ретінде қоршаған ортаны қорғау және сақтау 

және биологиялық әртүрлілікті сақтау қажеттілігі. Биоалуантүрлілік және 

экожүйелік функциялар. ЕуразЭҚ елдерінің биосфера тұрақтылығындағы рөлі. 

Қазақстанның, Еуразияның және бүкіл әлем биоалуантүрлілігінің қауіп-қатері. 

Табиғи экожүйелерді ортаны құру функцияларын сақтау - табиғатты пайдалану 

саласындағы мемлекеттік саясаттың басым мақсаты. Арал теңізінің кебуі - 

экологиялық дағдарыс және Арал ауданының тұрақты даму бойынша жұмыс 

жасау үлгісі. 

 

“Жасыл экономика” концепциясы және әлемдік қауымдастықтың 

тұрақты дамуға өту келешегі,  қала дамуының заманауи сұрақтары  

«Жасыл» экономиканың  даму мақсаты мен міндеттері, оның негізгі 

принциптері, «жасыл» экономикаға көшудің әлемдік тәжірибесі. Тұрақты даму 

тұжырымдамалары, түсінігі мен әдістемесі, урбанизация және қалаларда қоныс 

аударудың қазіргі заманғы мәселелері. Биосфера-бағдарланған экономиканың 

қалыптастыру мәселелері. 

 

Қоғамның тұрақты дамуындағы экологиялық заңдылықтар. ҚР 

биологиялық және экожүйелік алуантүрлілікті қорғаудың негізгі 

заңдылықтары 

Әлемде экологиялық заңнамаларды дамыту тарихы. Қазақстан 

Республикасында биологиялық алуантүрлілікті сақтау бойынша қызмет ету және 

ұлттық стратегия. Қазақстан Республикасының негізгі заңнамалық актілеріне 

шолу. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы» 

Қазақстан Республикасының заңы,  Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы 

туралы ережесі, ҚР Орман Кодексі, ҚР Экологиялық кодексі «Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 

 

Тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша 

халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары 

Қоғамның тұрақты дамуы және қоршаған ортаны қорғау саласында Біріккен 

Ұлттар Ұйымы мен басқа да ірі халықаралық ұйымдардың және ұлттық 

үкіметтік емес ұйымдардың рөлі. Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенция. 

Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар туралы конвенция, қоныс 

аударатын жабайы жануарларды сақтау туралы конвенция, СИТЕС. 
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Жаһандану басқару концентрациясының  объективті үрдісі ретінде 

және қоршаған ортаны қорғау. Адамзаттың тіршілік етуінің негізгі 

қауіптері 

Жаһанданудың тарихи үрдісінің сипаттамасы. Жаһанданудың мүмкін 

бағдарламалары. Жаһанданудың плюстары мен минустары. адами болмыстың 

негізгі қауіп-қатерлердің жіктелуі және олардың бағалауда танымдық бұрмалау. 

Ядролық қару. Ғаламдық химиялық қару. Биологиялық қару. Жасанды интеллект 

құру тәуекелі. Супернаркотик. Робототехника және нанотехнологиялар 

тәуекелдері. SETI бағдарламасының тәуекелі. Табиғи апаттар тәуекелдері. 

Технологиялық табиғи апаттарды талпындыратын тәуекелдерді. Ғаламдық 

климаттың өзгеруі. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ   

 

1. Биосфераның тұрақтылығы 

2. Аймақтық-климаттық жағдайларына өсімдіктер мен жануарлардың 

бейімделуі 

3. Қазіргі заманғы зоологиялық және ботаникалық жүйеліліктің 

мәселелері  

4. Зиянды организмдерді биологиялық бақылау - панацея немесе 

мираж?  

5. Табиғи экожүйелерге бөгде түрлердің қаупі.  

6. Урбанизация және тұрақты даму.  

7. Елді мекендердің келешектегі, экологиялық және дүниетанымдық 

негіздеріне шолу  

8. Қоршаған әлемдегі адамның орны мен рөлі  

9. Адам денсаулығы және қоршаған орта 

10. Демографиялық жарылыстың себептері және экологиялық 

зардаптары 

11. Биосфера, литосфера, гидросфера және атмосфераға антропогендік 

әсердің жаһандық салдары  

12. Климаттың өзгеруі туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының Рама 

конвенциясы (Париж 2015). 

13. Биологиялық алуантүрліліктің төмендеуі және  осы мәселені шешу 

жолдары  

14. Табиғи апаттар және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар және 

олардың  қоршаған ортаға тигізетін  салдары  

15. Энергетика және жеке салалардың экологиялық мәселелері, оларды 

шешу жолдары 

16. Қазақстанда және әлемде баламалы энергетиканың даму келешегі 

17. Қоғамның тұрақты дамуындағы моральдық-этикалық мәселелер 

18. Қоғамның тұрақты дамуындағы үкіметтік және үкіметтік емес 

ұйымдар 

19. ЮНЕСКО және тұрақты даму 
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20. ХХІ ғасырдың негізгі экологиялық мәселелері? 

21. Азық-түлік қауіпсіздігінің мәселелері  

22. Арал теңізінің өткені, бүгіні және болашағы 

23. ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы 

24. Биологиялық қару және биологиялық және экологиялық қауіпсіздік 

мәселелері  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Алыс  ғарыштық ұшулардың экологиялық негіздері 

2. Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

(ЕҚТА) жүйесі 

3. Ғаламшардағы бүкіл халықты тамақтандыру  мүмкін бе? 

4. Урбанизация мегаполисінің дамуына балама бар ма? 

5. Экологиялық тұрғын үй - бұл не? 

6. Ландшафт және қалалық үй-жай принциптері  

7. Қалалық және өнеркәсіптік экожүйелер 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Тұрғын үй көлемі мен олардың иелерінің арасында байланыс бар ма? 

2. Қазақстан Республикасындағы демографиялық жағдай және оның 

тұрақты дамуға әсері 

3. Қазақстан Республикасындағы және әлемнің демографиялық 

ахуалын болжау  

4. ЕҚТА және урбанизация 

5. Табиғи экожүйелерді басқару керек пе? 

6. Халықтың жаппай көші-қонының қоршаған ортаға әсері  

7. Климаттық, биологиялық және  «жасыл» қару-жарақ 

8. бөтен түрлер мен биологиялық алуантүрлілік  

9. Экологиялық соғыс және  экологиялық терроризм 

10. Жаңа ашылулармен байланысты технологиялық тәуекелдер  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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2013. 



24 

 

4. Емельянов А. Г. Основы природопользования [учебник для вузов]. 

М. Academia 2004 304 с. 

5. Сафронов Е. В. Экономика природопользования. Учеб. пособие 

Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та 2001 76 с. 

6. Голуб А. А. Рыночные методы управления окружающей средой 

природопользования. Учеб. Пособие. Гос. ун-т Высш. шк. экономики; Защита 

природы; Под ред. А. А.Голуба. М. ГУ ВШЭ, 2002, 287 с. 

7. Голубчиков С. Н. Экология крупного города (на примере Москвы) 

Учеб. пособие Ред. А. А. Минин М. Пасьва, 2001, 192 с. 

8. Степановских А. С. Прикладная экология: охрана окружающей 

среды. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ 2003, 751 с. 

9. Смирнов С. Н. Радиационная экология. Учеб. Пособие. Науч. ред. 

сер. В. А. 

10. Гордиенко; Междунар. независимый эколого-политолог. ун-т. М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2000, 334 с. 

11. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. Т.1- 328 с.; Т.2 – 

376с. 

 

Қосымша: 

1. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и 

франц. /Сост. Л.И.Василенко, В.Е.Ермолова; вводн. ст. Ю.А. Шрейдера. М., 

1990. 

2. Дрейзер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развития. Учебное 

пособия.-М.: Изд-во УОАО, 1997. –224 с. 

3. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 

пособие. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

4. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2-13. -208 c. 

5. Манаков А.В. Геоэкология, промышленная экология. М., Высшая 

школа, 2010 

6. Безопасность природопользования. Экология здоровья: учебное 

пособие/под.ред. Р.Г.Мамина- Москва-Юнити- М., 2003.  
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OSCh 7201 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК 

 

Объем - 3 кредита 

 

(научное и педагогическое направление) 

 

Автор: 

Ященко Р.В. – доктор биологических наук, и.о.профессора кафедры  

ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

 

Рецензенты: 

Кадырбеков Рустем Хасенович - доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник Института зоологии МОН РК 

Николаев Георгий Владимирович - доктор биологических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Университетский курс «Окружающая среда и человек» предназначен для 

докторантов, обучающихся по специальности «6D060800 – Экология» и 

рассматривает вопросы окружающей среды, связанные с устойчивым социально-

экономическим развитием человеческого общества. Развитие современной 

цивилизации привело к тому, что на рубеже второго и третьего тысячелетий 

жизнь ставит перед человечеством глобальные задачи, от решения которых 

зависит будущее на нашей планете. В связи с этим понимание 

взаимосвязанности всех природных и социально-экономических процессов 

является основой для принятия правильных управленческих решений. Одним из 

путей решения этих проблем является формирование биосферно-

ориентированной экономики т.е. такой экономики, которая позволит человеку 

полноценно жить в гармонии с природой. Развивающаяся в настоящее время в 

русскоязычной научной среде концепция биосферно-ориентированной 

экономики является наиболее эффективным подходом для разрешения кризиса 

возникшего между биосферой и общей современной моделью социально-

экономического развития на нашей планете. Основной целью такой концепции 

является «обеспечить в преемственности поколений воспроизводство 

биологически здорового населения, способного развивать культуру, при 

сохранении и развитии биоценозов в регионах, где должны быть организованы 

инфраструктуры проживания и хозяйственной деятельности людей. 

Таким образом, предлагаемый учебный курс направлен на формирование 

представлений об окружающей среде, как об основе устойчивого развития 

общества. 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Экологическая 

биофизика, Общая биология, Ботаника, Общая химия. 
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Постреквизиты:  Промышленная экология, Техногенная экология, 

Экотоксикология. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

  -инструментальные компетенции: теоретические и практические 

навыки по анализу состояния окружающей среды, выполнению лабораторно-

аналитических работ. 

- межличностные компетенции: уметь расширять знания об окружающей 

среде и социально-экономическому развитию на основе информационных 

технологий; иметь способность выражать свою точку зрения по проблемам 

охраны окружающей среды и устойчивого развития общества; проявлять 

способность к выработке своей гражданской позиции по отношению к вопросам 

охраны окружающей среды. 

- системные компетенции: обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности, владеть общенаучной 

методологией оценки состояния окружающей среды, научиться самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, обладать способностью выявлять 

причинно-следственные связи между изменениями природной средой и 

процессами социально-экономического развития, интерпретировать полученные 

данные на локальном, региональном, глобальном уровнях; применять 

полученные данные в практической деятельности. 

- предметные компетенции: иметь основные теоретические 

представления по общей и социальной экологии и охране окружающей среды, а 

также биосферно-ориентированной экономики и взаимосвязи между состоянием 

природных экосистем и социально-экономическим развитием, знать основные 

принципы рационального природопользования и устойчивого развития, обладать 

методологической основой перехода общества к “зеленой” экономике и 

устойчивому развитию; иметь представление о роли международного 

сотрудничества в охране окружающей природной среды и переходе к «зеленой» 

экономики, знать основы законодательной и нормативно-правовой базы в 

области защиты окружающей среды. 

Излагаемый в курсе объём знаний и умений составляет теоретическую 

основу для составления проектов по рациональному использованию и охране 

естественных ресурсов, переходя к «зелёной» экономике и устойчивому 

развитию.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 

предметам: Общая биология, Зоология, Ботаника, Химия (неорганическая и 

органическая), Физика, Математика, Информатика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 Раздел I. Основы знаний об окружающей среде 
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1 Введение в специальность 

2 Организм и среда. Факторы окружающей среды  

3 
Концепция экосистем, энергетическая характеристика окружающей 

среды и биогеохимические круговороты 

4 Развитие и эволюция экосистем, биосфера и ноосфера  

5 
Концепции вида и основные направления в систематике, вид в 

экосистеме 

6 Биоценозы 

7 Сообщества, популяции и виды 

8 Экологическая биогеография, строение и функции биосферы 

 
Раздел ІІ. Проблемы загрязнения и деградации окружающей 

среды 

9 Факторы деградации окружающей среды 

10 
Загрязнение окружающей среды, экологическое значение загрязнения 

биосферы 

11 
Загрязнение атмосферы, почв и вод. Радиационное загрязнение 

экосистем 

12 Деградация биоценозов, ограниченность ресурсов биосферы 

 
Раздел ІІІ. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие 

общества 

13 
Защита и охрана окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия 

14 

Концепция “зелёной экономики” и перспективы перехода мирового 

сообщества к устоичивому развитию, современные вопросы 

градостроительства 

15 
Законодательные основы охраны биологического и экосистемного 

разнообразия в РК 

16 
Основные направления международного сотрудничества в вопросах 

устойчивого развития и охраны окружающей среды 

17 

Глобализация, как объективный процесс концентрации управления, и 

охрана окружающей среды. Основные угрозы существования 

человечества 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих знаний 

об окружающей среде и о взаимосвязанности и взаимовложенности всех 

процессов происходящих как в человеческом обществе, так и в природной среде.  

Задачи дисциплины -  в результате изучения курса студенты должны 

знать: 

- теоретические и методологические основы экологии и охраны 

окружающей природной среды; 
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- роль естественных и антропогенных экосистем в устойчивом развитии 

общества; 

- особенности функционирования естественных экологических систем в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

- методологическую основу перехода общества к “зеленой” экономике и 

устойчивому  развитию; 

- особенности взаимосвязи между состоянием природных экосистем и 

социально-экономическим развитием; 

- роль международного сотрудничества в охране окружающей природной 

среды и переходе к «зеленой» экономики и устойчивому развитию; 

- основы законодательной и нормативно-правовой базы в области защиты 

окружающей среды; 

уметь:  

- использовать полученные знания в практической и повседневной 

деятельности в целях охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

- проводить анализ причинно-следственных связей в области охраны 

окружающей природной среды во время решения производственных и 

повседневных задач, выявлять причины деградации экосистем, связанные с 

антропогенным воздействием и разрабатывать пути их восстановления и охраны; 

- использовать знания по природоохранному законодательству в 

производственной и повседневной деятельности; 

- составлять программу работ, определять очередность и сроки проведения 

мероприятий в соответствии с решаемой производственной или научной 

задачей; 

владеть:  

- знаниями об определяющем значении состояния окружающей среды в 

устойчивом развитии общества; 

- методологией постановки и решения задач по устойчивому развитию и 

охране окружающей среды; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения полученной 

информации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РАЗДЕЛ І. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Введение в специальность 

Экология как синтетическая наука об окружающей среде: цель, задачи и 

связь с другими научными направлениями, роль экологии в формировании 

мировоззрения современного человека. История развития экологических 

представлений и понятийного аппарата. Методологические основы 

экологических исследований. Основные разделы и направления экологии. 

Развитие научных экологических направлений в Казахстане. Перспективы 
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развития экологии в мире и Казахстане. 

 

Организм и среда. Факторы окружающей среды 

Экологические факторы, их действие и адаптации организмов. 

Экологическая классификация организмов. Основные абиотические факторы, 

роль температуры, солнечной радиации и влажности. Приспособления 

организмов к абиотическим факторам среды. Биотические и антропогенные 

факторы среды. Концепция лимитирующих факторов, обзор важнейших 

лимитирующих факторов, экологические индикаторы, современная роль 

антропогенного фактора среды. 

 

Концепция экосистем, энергетическая характеристика окружающей 

среды и биогеохимические циклы 

Современная концепция экосистем (определение, структура, 

классификация); продуктивность, стабильность и эволюция экосистем; 

экосистемный подход в изучении окружающего мира. Обзор энергетических 

концепций в экологических системах, энергетическая характеристика среды, 

пищевые цепи, сети и трофические уровни; экологические пирамиды и 

трофическая структура, энергетическая классификация экосистем. Типы и 

структура биогеохимических циклов, биогеохимические круговороты основных 

и второстепенных элементов. 

 

Развитие и эволюция экосистем, биосфера и ноосфера 

Циклические изменения экосистем, сукцессии и дигрессии. 

Агроэкосистемы, Концепция климакса экосистемы. Понятие биосферы, 

распределение жизни в биосфере и живое вещество, геохимическая функция 

живого вещества, основные структура биосферы, стабильность биосферы и её 

развитие. Структура биомов. Учение о ноосфере. Социально-экономическое 

развитие человечества и эволюция биосферы и ноосферы, сопряженная 

эволюция, экологические пределы развития глобальной экономики 

современного типа. 

 

Концепции вида и основные направления в систематике, вид в 

экосистеме 

Определение вида, категории вида, популяционная систематика и 

внутривидовые категории, теория биологической классификации. Иерархия 

категорий и высшие таксоны. Филогения, классификация и система. 

Эволюционная, фенетическая и филогенетическая направления в систематике. 

Биологическая номенклатура, принципы зоологической и ботанической 

номенклатуры. Видообразование, симпатрия и аллопатрия, одомашнивание. 

Видовое разнообразие в экосистеме и опасность утраты генетического 

разнообразия. 

 

Биоценозы  
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Понятие о биоценозе. Видовая, пространственная и экологическая 

структура биоценоза. Комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм, 

хищник-жертва, паразит-хозяин. Экологическая ниша. Трофические, топические, 

форические и фабрические связи. Средообразующие функции биоразнообразия 

как система жизнеобеспечения человечества, биоразнообразие и экосистемные 

функции.  

 

Сообщества, популяции и виды 

Концепция биотического сообщества и экологического доминирования, 

классификация элементов и структура сообщества, экотоны и видовое 

разнообразие. Определение популяции и её свойства, плотность, динамика и 

структура популяции, изоляция и территориальность, распределение энергии в 

популяции. Вид и его местообитания, типы взаимодействия между видами, 

экологические ниши, экологические адаптации, естественный и искусственный 

отбор, краевой эффект.  

 

Экологическая биогеография, строение и функции биосферы 

Цели, понятия и тенденции развития экологической биогеографии. Флора, 

растительность, фауна и население, принципы распределения живых организмов 

на планете. Природная зональность и биогеографическое районирование, 

филогенетический уровень и географическое распределение таксонов, адаптация 

наземных животных к зонально-климатическим условиям, видовое разнообразие 

и компенсационные явления в сообществах и биотических системах. Проблема 

экологической целостности надвидовых таксонов. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Факторы деградации окружающей среды 

Природа и значение факторов деградации окружающей среды. История 

изменения окружающей среды от первобытного человека и до наших дней. 

Воздействие современного сельского хозяйства на природное равновесие, 

воздействие современной промышленности на биосферу. История 

демографических изменений человечества и проблема перенаселения, 

продуктивность экосистем и пищевая безопасность человечества, перспективы 

развития цивилизации в условиях деградации окружающей среды.  

 

Загрязнение окружающей среды, экологическое значение загрязнения 

биосферы 

Экологическое значение загрязнения биосферы; классификация природа и 

свойства загрязнений. Различие между химическим загрязнением и накоплением 

отходов. Рассеивание и циркуляция загрязнителей в биосфере, природные 

механизмы очистки загрязнений, химическое загрязнение и накопление отходов. 
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Включение загрязнений в пищевые циклы. Проблемы утилизации 

антропогенных отходов. Загрязнение и здоровье окружающей среды. 

 

Загрязнение атмосферы, почв и вод. Радиационное загрязнение 

экосистем 

Основные источники загрязнения атмосферы (антропогенные газы, пыль), 

влияние загрязнение атмосферы на экосистемы, климатические последствия 

загрязнений атмосферы. Виды загрязнений почв и экологические последствия 

такого загрязнения, проблемы применение удобрений и пестицидов. 

Биологическое и химическое загрязнение континентальных и океанических вод, 

физическое загрязнение гидросферы, экологические последствия такого 

загрязнения, тепловое загрязнение. Биологическое воздействие ионизирующей 

радиации, экологические последствия радиоактивных осадков, цикл ядерного 

топлива в атомной промышленности и судьба ядерных отходов в биосфере. 

 

Деградация биоценозов, ограниченность ресурсов биосферы 

Основные виды деградация биоценозов. Разрушение растительного 

покрова. Засоление, латеритизация и эрозия почв. Деградация наземной фауны. 

Истощение морского биоразнообразия. Ограниченность ресурсов биосферы. 

Экологические ограничения в использовании запасов энергии, минеральных, 

биологических и водных ресурсов. Необходимость защиты биосферы.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Защита и охрана окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия 

Необходимость защиты и охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия как условие выживания человечества. 

биоразнообразие и экосистемные функции. Роль стран ЕвразЭС в устойчивости 

биосферы. Угрозы для биоразнообразия Казахстана, Евразии и мира. 

Сохранение средообразующей функции природных экосистем - приоритетная 

цель государственной политики в области природопользования. Высыхание 

Аральского моря - экологический кризис и пример усилий по устойчивому 

развитию Приаральского региона.  

 

Концепция “зелёной экономики” и перспективы перехода мирового 

сообщества к усточивому развитию, современные вопросы 

градостроительства 

Цель и задачи развития «зелёной» экономики, её основные принципы, 

мировой опыт переходы к «зелёной» экономике. Концепция устойчивого 

развития, понятия и методология, современные проблемы урбанизации и 

расселения мегаполисов. Проблемы формирование биосферно-ориентированной 

экономики. 
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Законодательные основы охраны биологического и экосистемного 

разнообразия в РК 

История развития экологического законодательства в мире. Национальная 

стратегия и план действий по сохранению биологическое разнообразие в 

Республике Казахстан. Обзор основных законодательных актов Республики 

Казахстан. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира», Положение О Красной Книге РК, Лесной 

Кодекс РК, Экологический кодекс РК. Закон Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

 

Основные направления международного сотрудничества в вопросах 

устойчивого развития и охраны окружающей среды 

Роль ООН и других крупных международных организаций, а также 

национальных неправительственных организаций в устойчивом развитии 

общества и охране окружающей среды. Конвенция о биологическом 

разнообразии. Конвенция о водно-болотных угодьях международного значения, 

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, СИТЕС.  

 

Глобализация, как объективный процесс концентрации управления, и 

охрана окружающей среды. Основные угрозы существования человечества 

Характеристика исторического процесса глобализации. Возможные 

сценарии глобализации. Плюсы и минусы глобализации. Классификация 

основных угроз существования человечества и когнитивные искажения в их 

оценке. Атомное оружие. Глобальное химическое оружие. Биологическое 

оружие. Риски создания искусственного интеллекта. Супернаркотик. Риски 

робототехники и нанотехнологий. Риски программы SETI. Риски природных 

катастроф. Технологические риски провоцирование природных катастроф. 

Глобальное изменение климата.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Устойчивость биосферы 

2. Адаптация животных и растений к зонально-климатическим 

условиям. 

3. Проблемы современной зоологической и ботанической систематики  

4. Биологический контроль вредных организмов – панацея или мираж? 

5. Опасность чужеродных видов на состояние природных экосистем.  

6. Урбанизация и устойчивое развитие. 

7. Образ поселений будущего, экологические и мировоззренческие 

основы 

8. Место и роль человека в окружающем мире 

9. Здоровье человека и окружающая среда. 

10. Причины и экологические последствия демографического взрыва 



34 

 

11. Глобальные последствия влияния человека на биосферу, литосферу, 

атмосферу и гидросферу 

12. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Париж 2015). 

13. Снижение биоразнообразия и пути решения этой проблемы 

14. Природные катастрофы и ЧС техногенного характера и их 

последствия для ОС 

15. Экологические проблемы энергетики и отдельных отраслей 

промышленности, пути их решения 

16. Перспективы развития нетрадиционной энергетики в РК и мире 

17. Нравственно-этические проблемы в устойчивом развитии общества 

18. Правительственные и неправительственные организации в 

устойчивом развитии общества 

19. ЮНЕСКО и устойчивое развитие 

20. Основные экологические вызовы ХХІ века? 

21. Проблемы продовольственной безопасности 

22. Прошлое настоящее и будущее Аральского моря 

23. Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

24. Биологическое оружие и проблемы обеспечения биологической и 

экологической безопасности 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Экологические основы дальних космических полётов 

2. Система особо охранямых природных территорий (ООПТ) в РК 

3. Можно ли накормить всё население планеты? 

4. Есть ли альтернатива развитию мегаполисной урбанизации? 

5. Экологическое жилье – что это такое? 

6. Принципы ландшафтно-усадебной урбанизации 

7. Городские и промышленные экосистемы 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Существует ли взаимосвязь между размерами жилища и 

мировоззрением их владельцев? 

2. Демографическая ситуация в РК и её влияние на устойчивое 

развитие 

3. Прогноз демографической ситуации в РК и мире 

4. ООПТ и урбанизация 

5. Нужно ли управлять природными экосистемами? 

6. Экологические последствия массовой миграции населения 

7. Климатическое, биологическое и «зелёное» оружие 

8. Чужеродные виды и биологическое разнообразие 



35 

 

9. Экологическая война и экологический терроризм 

10. Технологические риски, связанные с принципиально новыми 

открытиями 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014. 

3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 

2013. 

4. Емельянов А. Г. Основы природопользования [учебник для вузов]. 

М. Academia 2004 304 с. 

5. Сафронов Е. В. Экономика природопользования. Учеб. пособие 

Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та 2001 76 с. 

6. Голуб А. А. Рыночные методы управления окружающей средой 

природопользования. Учеб. Пособие. Гос. ун-т Высш. шк. экономики; Защита 

природы; Под ред. А. А.Голуба. М. ГУ ВШЭ, 2002, 287 с. 

7. Голубчиков С. Н. Экология крупного города (на примере Москвы) 

Учеб. пособие Ред. А. А. Минин М. Пасьва, 2001, 192 с. 

8. Степановских А. С. Прикладная экология: охрана окружающей 

среды. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ 2003, 751 с. 

9. Смирнов С. Н. Радиационная экология. Учеб. Пособие. Науч. ред. 

сер. В. А. 

10. Гордиенко; Междунар. независимый эколого-политолог. ун-т . М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2000, 334 с. 

11. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. Т.1- 328 с.; Т.2 – 

376с. 

 

Дополнительная: 

1. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и 

франц. /Сост. Л.И.Василенко, В.Е.Ермолова; вводн. ст. Ю.А. Шрейдера. М., 

1990. 

2. Дрейзер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развития. Учебное 

пособия.-М.: Изд-во УОАО, 1997. –224 с. 

3. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное 

пособие. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

4. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2-13. -208 c. 

5. Манаков А.В. Геоэкология, промышленная экология. М., Высшая 

школа, 2010 
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6. Безопасность природопользования. Экология здоровья: учебное 

пособие/под.ред. Р.Г.Мамина- Москва-Юнити- М., 2003.  

7. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы). — М.: Журнал «Россия Молодая», 1994.  

8. Примак Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия. — М.: Изд-во 

Научного и учебно методического центра, 2002. 

9. Прохоров Б.Б. Экология человека. — М.: Академия, 2003. 

10. Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или 

устойчивое  развитие. — М.: Издание Государственной Думы, 2001.  

11. Браун Л.Р. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую 

планету. — М.: Весь мир, 2003. 

12. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста. Учебное 

пособие. — М.: Прогресс—Пангея, 1994.  

13. Экологический кодекс Республики Казахстан, 2007 г. 

14. Трудовой кодекс Республики Казахстан, 2006 г. 

15. Закон об охране труда Республики Казахстан 

16. Закон об охране атмосферного воздуха Республики Казахстан 

17. Водный кодекс Республики Казахстан 

18. Земельный кодекс Республики Казахстан 

19. Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 1996. 

20. Система экологического менеджмента (ISO14001:2004). 

21. Система менеджмента профессиональной безопасностью и 

здоровьем работников (OHSAS 18001:1999, 2007). 
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OSCh 7201 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК 

 

Объем - 3 кредита 

 

(профильное направление) 

 

Автор:  

 Ященко Р.В. – доктор биологических наук, и.о.профессора кафедры  

ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

 

Рецензенты: 

Кадырбеков Рустем Хасенович - доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник Института зоологии МОН РК 

Николаев Георгий Владимирович - доктор биологических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Университетский курс «Окружающая среда и человек» предназначен для 

докторантов, обучающихся по специальности «6D060800 – Экология» и 

рассматривает вопросы окружающей среды, связанные с устойчивым социально-

экономическим развитием человеческого общества. Развитие современной 

цивилизации привело к тому, что на рубеже второго и третьего тысячелетий 

жизнь ставит перед человечеством глобальные задачи, от решения которых 

зависит будущее на нашей планете. В связи с этим понимание 

взаимосвязанности всех природных и социально-экономических процессов 

является основой для принятия правильных управленческих решений. Одним из 

путей решения этих проблем является формирование биосферно-

ориентированной экономики, т.е. такой экономики, которая позволит человеку 

полноценно жить в гармонии с природой. Развивающаяся в настоящее время в 

русскоязычной научной среде концепция биосферно-ориентированной 

экономики является наиболее эффективным подходом для разрешения кризиса 

возникшего между биосферой и общей современной моделью социально-

экономического развития на нашей планете. Основной целью такой концепции 

является «обеспечить в преемственности поколений воспроизводство 

биологически здорового населения, способного развивать культуру, при 

сохранении и развитии биоценозов в регионах, где должны быть организованы 

инфраструктуры проживания и хозяйственной деятельности людей. 

Таким образом, предлагаемый учебный курс направлен на формирование 

представлений об окружающей среде, как об основе устойчивого развития 

общества. 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Экологическая 

биофизика, Общая биология, Ботаника, Общая химия. 
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Постреквизиты:  Промышленная экология, Техногенная экология, 

Экотоксикология. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

  -инструментальные компетенции: теоретические и практические 

навыки по анализу состояния окружающей среды, выполнению лабораторно-

аналитических работ. 

- межличностные компетенции: уметь расширять знания об окружающей 

среде и социально-экономическому развитию на основе информационных 

технологий; иметь способность выражать свою точку зрения по проблемам 

охраны окружающей среды и устойчивого развития общества; проявлять 

способность к выработке своей гражданской позиции по отношению к вопросам 

охраны окружающей среды. 

- системные компетенции: обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности, владеть общенаучной 

методологией оценки состояния окружающей среды, научиться самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, обладать способностью выявлять 

причинно-следственные связи между изменениями природной средой и 

процессами социально-экономического развития, интерпретировать полученные 

данные на локальном, региональном, глобальном уровнях; применять 

полученные данные в практической деятельности. 

- предметные компетенции: иметь основные теоретические 

представления по общей и социальной экологии и охране окружающей среды, а 

также биосферно-ориентированной экономики и взаимосвязи между состоянием 

природных экосистем и социально-экономическим развитием, знать основные 

принципы рационального природопользования и устойчивого развития, обладать 

методологической основой перехода общества к “зеленой” экономике и 

устойчивому развитию; иметь представление о роли международного 

сотрудничества в охране окружающей природной среды и переходе к «зеленой» 

экономики, знать основы законодательной и нормативно-правовой базы в 

области защиты окружающей среды. 

Излагаемый в курсе объём знаний и умений составляет теоретическую 

основу для составления проектов по рациональному использованию и охране 

естественных ресурсов, переходя к «зелёной» экономике и устойчивому 

развитию.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 

предметам: Общая биология, Зоология, Ботаника, Химия (неорганическая и 

органическая), Физика, Математика, Информатика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 Раздел I. Основы знаний об окружающей среде 
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1 Введение в специальность 

2 Организм и среда. Факторы окружающей среды  

3 
Концепция экосистем, энергетическая характеристика окружающей 

среды и биогеохимические круговороты 

4 Развитие и эволюция экосистем, биосфера и ноосфера  

5 
Концепции вида и основные направления в систематике, вид в 

экосистеме 

6 Биоценозы 

7 Сообщества, популяции и виды 

8 Экологическая биогеография, строение и функции биосферы 

 
Раздел ІІ. Проблемы загрязнения и деградации окружающей 

среды 

9 Факторы деградации окружающей среды 

10 
Загрязнение окружающей среды, экологическое значение загрязнения 

биосферы 

11 
Загрязнение атмосферы, почв и вод. Радиационное загрязнение 

экосистем 

12 Деградация биоценозов, ограниченность ресурсов биосферы 

 
Раздел ІІІ. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие 

общества 

13 
Защита и охрана окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия 

14 

Концепция “зелёной экономики” и перспективы перехода мирового 

сообщества к устойчивому развитию, современные вопросы 

градостроительства 

15 
Законодательные основы охраны биологического и экосистемного 

разнообразия в РК 

16 
Основные направления международного сотрудничества в вопросах 

устойчивого развития и охраны окружающей среды 

17 

Глобализация, как объективный процесс концентрации управления, и 

охрана окружающей среды. Основные угрозы существования 

человечества 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих знаний 

об окружающей среде и о взаимосвязанности и взаимовложенности всех 

процессов происходящих как в человеческом обществе, так и в природной среде.  

Задачи дисциплины -  в результате изучения курса студенты должны 

знать: 

- теоретические и методологические основы экологии и охраны 

окружающей природной среды; 



40 

 

- роль естественных и антропогенных экосистем в устойчивом развитии 

общества; 

- особенности функционирования естественных экологических систем в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

- методологическую основу перехода общества к “зеленой” экономике и 

усточивому развитию; 

- особенности взаимосвязи между состоянием природных экосистем и 

социально-экономическим развитием; 

- роль международного сотрудничества в охране окружающей природной 

среды и переходе к «зеленой» экономики и устойчивому развитию; 

- основы законодательной и нормативно-правовой базы в области защиты 

окружающей среды; 

уметь:  

- использовать полученные знания в практической и повседневной 

деятельности в целях охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

- проводить анализ причинно-следственных связей в области охраны 

окружающей природной среды во время решения производственных и 

повседневных задач, выявлять причины деградации экосистем, связанные с 

антропогенным воздействием и разрабатывать пути их восстановления и охраны; 

- использовать знания по природоохранному законодательству в 

производственной и повседневной деятельности; 

- составлять программу работ, определять очередность и сроки проведения 

мероприятий в соответствии с решаемой производственной или научной 

задачей; 

владеть:  

- знаниями об определяющем значении состояния окружающей среды в 

устойчивом развитии общества; 

- методологией постановки и решения задач по устойчивому развитию и 

охране окружающей среды; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения полученной 

информации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РАЗДЕЛ І. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Введение в специальность 

Экология как синтетическая наука об окружающей среде: цель, задачи и 

связь с другими научными направлениями, роль экологии в формировании 

мировоззрения современного человека. История развития экологических 

представлений и понятийного аппарата. Методологические основы 

экологических исследований. Основные разделы и направления экологии. 

Развитие научных экологических направлений в Казахстане. Перспективы 
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развития экологии в мире и Казахстане. 

 

Организм и среда. Факторы окружающей среды 

Экологические факторы, их действие и адаптации организмов. 

Экологическая классификация организмов. Основные абиотические факторы, 

роль температуры, солнечной радиации и влажности. Приспособления 

организмов к абиотическим факторам среды. Биотические и антропогенные 

факторы среды. Концепция лимитирующих факторов, обзор важнейших 

лимитирующих факторов, экологические индикаторы, современная роль 

антропогенного фактора среды. 

 

Концепция экосистем, энергетическая характеристика окружающей 

среды и биогеохимические циклы 

Современная концепция экосистем (определение, структура, 

классификация); продуктивность, стабильность и эволюция экосистем; 

экосистемный подход в изучении окружающего мира. Обзор энергетических 

концепций в экологических системах, энергетическая характеристика среды, 

пищевые цепи, сети и трофические уровни; экологические пирамиды и 

трофическая структура, энергетическая классификация экосистем. Типы и 

структура биогеохимических циклов, биогеохимические круговороты основных 

и второстепенных элементов. 

 

Развитие и эволюция экосистем, биосфера и ноосфера 

Циклические изменения экосистем, сукцессии и дигрессии. 

Агроэкосистемы, Концепция климакса экосистемы. Понятие биосферы, 

распределение жизни в биосфере и живое вещество, геохимическая функция 

живого вещества, основные структура биосферы, стабильность биосферы и её 

развитие. Структура биомов. Учение о ноосфере. Социально-экономическое 

развитие человечества и эволюция биосферы и ноосферы, сопряженная 

эволюция, экологические пределы развития глобальной экономики 

современного типа. 

 

Концепции вида и основные направления в систематике, вид в 

экосистеме 

Определение вида, категории вида, популяционная систематика и 

внутривидовые категории, теория биологической классификации. Иерархия 

категорий и высшие таксоны. Филогения, классификация и система. 

Эволюционные, фенетические и филогенетические направления в систематике. 

Биологическая номенклатура, принципы зоологической и ботанической 

номенклатуры. Видообразование, симпатия и аллопатия, одомашнивание. 

Видовое разнообразие в экосистеме и опасность утраты генетического 

разнообразия. 

 

Биоценозы  
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Понятие о биоценозе. Видовая, пространственная и экологическая 

структура биоценоза. Комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм, 

хищник-жертва, паразит-хозяин. Экологическая ниша. Трофические, топические, 

форические и фабрические связи. Средообразующие функции биоразнообразия 

как система жизнеобеспечения человечества, биоразнообразие и экосистемные 

функции.  

 

Сообщества, популяции и виды 

Концепция биотического сообщества и экологического доминирования, 

классификация элементов и структура сообщества, экотоны и видовое 

разнообразие. Определение популяции и её свойства, плотность, динамика и 

структура популяции, изоляция и территориальность, распределение энергии в 

популяции. Вид и его местообитания, типы взаимодействия между видами, 

экологические ниши, экологические адаптации, естественный и искусственный 

отбор, краевой эффект.  

 

Экологическая биогеография, строение и функции биосферы 

Цели, понятия и тенденции развития экологической биогеографии. Флора, 

растительность, фауна и население, принципы распределения живых организмов 

на планете. Природная зональность и биогеографическое районирование, 

филогенетический уровень и географическое распределение таксонов, адаптация 

наземных животных к зонально-климатическим условиям, видовое разнообразие 

и компенсационные явления в сообществах и биотических системах. Проблема 

экологической целостности надвидовых таксонов. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Факторы деградации окружающей среды 

Природа и значение факторов деградации окружающей среды. История 

изменения окружающей среды от первобытного человека и до наших дней. 

Воздействие современного сельского хозяйства на природное равновесие, 

воздействие современной промышленности на биосферу. История 

демографических изменений человечества и проблема перенаселения, 

продуктивность экосистем и пищевая безопасность человечества, перспективы 

развития цивилизации в условиях деградации окружающей среды.  

 

Загрязнение окружающей среды, экологическое значение загрязнения 

биосферы 

Экологическое значение загрязнения биосферы; классификация природа и 

свойства загрязнений. Различие между химическим загрязнением и накоплением 

отходов. Рассеивание и циркуляция загрязнителей в биосфере, природные 

механизмы очистки загрязнений, химическое загрязнение и накопление отходов. 
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Включение загрязнений в пищевые циклы. Проблемы утилизации 

антропогенных отходов. Загрязнение и здоровье окружающей среды. 

 

Загрязнение атмосферы, почв и вод. Радиационное загрязнение 

экосистем 

Основные источники загрязнения атмосферы (антропогенные газы, пыль), 

влияние загрязнение атмосферы на экосистемы, климатические последствия 

загрязнений атмосферы. Виды загрязнений почв и экологические последствия 

такого загрязнения, проблемы применение удобрений и пестицидов. 

Биологическое и химическое загрязнение континентальных и океанических вод, 

физическое загрязнение гидросферы, экологические последствия такого 

загрязнения, тепловое загрязнение. Биологическое воздействие ионизирующей 

радиации, экологические последствия радиоактивных осадков, цикл ядерного 

топлива в атомной промышленности и судьба ядерных отходов в биосфере. 

 

Деградация биоценозов, ограниченность ресурсов биосферы 

Основные виды деградация биоценозов. Разрушение растительного 

покрова. Засоление, латеритизация и эрозия почв. Деградация наземной фауны. 

Истощение морского биоразнообразия. Ограниченность ресурсов биосферы. 

Экологические ограничения в использовании запасов энергии, минеральных, 

биологических и водных ресурсов. Необходимость защиты биосферы.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Защита и охрана окружающей среды, сохранение биологического 

разнообразия 

Необходимость защиты и охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия как условие выживания человечества. 

биоразнообразие и экосистемные функции. Роль стран ЕвразЭС в устойчивости 

биосферы. Угрозы для биоразнообразия Казахстана, Евразии и мира. 

Сохранение средообразующей функции природных экосистем - приоритетная 

цель государственной политики в области природопользования. Высыхание 

Аральского моря - экологический кризис и пример усилий по устойчивому 

развитию Приаральского региона.  

 

Концепция “зелёной экономики” и перспективы перехода мирового 

сообщества к устойчивому развитию, современные вопросы 

градостроительства 

Цель и задачи развития «зелёной» экономики, её основные принципы, 

мировой опыт переходы к «зелёной» экономике. Концепция устойчивого 

развития, понятия и методология, современные проблемы урбанизации и 

расселения мегаполисов. Проблемы формирование биосферно-ориентированной 

экономики. 
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Законодательные основы охраны биологического и экосистемного 

разнообразия в РК 

История развития экологического законодательства в мире. Национальная 

стратегия и план действий по сохранению биологическое разнообразие в 

Республике Казахстан. Обзор основных законодательных актов Республики 

Казахстан. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира», Положение о Красной Книге РК, Лесной 

Кодекс РК, Экологический кодекс РК. Закон Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

 

Основные направления международного сотрудничества в вопросах 

устойчивого развития и охраны окружающей среды 

Роль ООН и других крупных международных организаций, а также 

национальных неправительственных организаций в устойчивом развитии 

общества и охране окружающей среды. Конвенция о биологическом 

разнообразии. Конвенция о водно-болотных угодьях международного значения, 

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, СИТЕС.  

 

Глобализация, как объективный процесс концентрации управления, и 

охрана окружающей среды. Основные угрозы существования человечества 

Характеристика исторического процесса глобализации. Возможные 

сценарии глобализации. Плюсы и минусы глобализации. Классификация 

основных угроз существования человечества и когнитивные искажения в их 

оценке. Атомное оружие. Глобальное химическое оружие. Биологическое 

оружие. Риски создания искусственного интеллекта. Супернаркотик. Риски 

робототехники и нанотехнологий. Риски программы SETI. Риски природных 

катастроф. Технологические риски провоцирование природных катастров. 

Глобальное изменение климата.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Устойчивость биосферы 

2. Адаптация животных и растений к зонально-климатическим 

условиям. 

3. Проблемы современной зоологической и ботанической систематики  

4. Биологический контроль вредных организмов – панацея или мираж? 

5. Опасность чужеродных видов на состояние природных экосистем.  

6. Урбанизация и устойчивое развитие. 

7. Образ поселений будущего, экологические и мировоззренческие 

основы 

8. Место и роль человека в окружающем мире 

9. Здоровье человека и окружающая среда. 

10. Причины и экологические последствия демографического взрыва 
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11. Глобальные последствия влияния человека на биосферу, литосферу, 

атмосферу и гидросферу 

12. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Париж 2015). 

13. Снижение биоразнообразия и пути решения этой проблемы 

14. Природные катастрофы и ЧС техногенного характера и их 

последствия для ОС 

15. Экологические проблемы энергетики и отдельных отраслей 

промышленности, пути их решения 

16. Перспективы развития нетрадиционной энергетики в РК и мире 

17. Нравственно-этические проблемы в устойчивом развитии общества 

18. Правительственные и неправительственные организации в 

устойчивом развитии общества 

19. ЮНЕСКО и устойчивое развитие 

20. Основные экологические вызовы ХХІ века? 

21. Проблемы продовольственной безопасности 

22. Прошлое настоящее и будущее Аральского моря 

23. Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

24. Биологическое оружие и проблемы обеспечения биологической и 

экологической безопасности 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Экологические основы дальних космических полётов 

2. Система особо охранямых природных территорий (ООПТ) в РК 

3. Можно ли накормить всё население планеты? 

4. Есть ли альтернатива развитию мегаполисной урбанизации? 

5. Экологическое жилье – что это такое? 

6. Принципы ландшафтно-усадебной урбанизации 

7. Городские и промышленные экосистемы 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Существует ли взаимосвязь между размерами жилища и 

мировоззрением их владельцев? 

2. Демографическая ситуация в РК и её влияние на устойчивое 

развитие 

3. Прогноз демографической ситуации в РК и мире 

4. ООПТ и урбанизация 

5. Нужно ли управлять природными экосистемами? 

6. Экологические последствия массовой миграции населения 

7. Климатическое, биологическое и «зелёное» оружие 

8. Чужеродные виды и биологическое разнообразие 
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9. Экологическая война и экологический терроризм 

10. Технологические риски, связанные с принципиально новыми 

открытиями 
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