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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 (193 

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 193). 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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TRTP 5301 ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторы: 

Минжанова Г.М.  – химия ғылымдарының кандидаты, Тұрақты даму 

бойынша ЮНЕСКО кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Ерубаева Гульжан Кикбаевна - биология ғылымдарының кандидаты, 

Туран университетінің туризм және қызмет көрсету кафедрасының 

меңгерушісі 

Мажренова Наиля Рахимбековна - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық  

университетінің химия ғылымдарының докторы, профессор 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» пәні экология мамандығының 

магистранттарына арналған  кәдеге жарату және қоршаған табиғи ортаны 

қорғау және табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны құқықтарына 

байланысты негізгі білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Бұл пән 

магистранттарға сенімді ақпараттардың теориялық және практикалық 

жағынан қарастыруға мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде магистранттар меңгеру керек: 

білу керек: 

Адамның өміріндегі  табиғи ресурстардың  мәнін, биосферадағы 

олардың рөлін; экологиялық менеджменттің  тарихын; табиғи ресурстардың 

топтары және жіктелуі және оларды пайдалану; «адам-қоғам-табиғат», 

«адам-қоғам-қоршаған орта» қарым-қатынастар жүйесінің динамикасы; 

Қазақстан Республикасы мен әлемдегі табиғатты қорғаудың заманауи 

мәселелері (аспектілері, табиғатты қорғау ережелері, принциптері). 

істей білу керек: 

- тәжірибе жүзінде білімді қолдану; 

- қоршаған ортаның ластануы (табиғи ресурстарды пайдалану 

нәтижесінде) және адам денсаулығы арасындағы себеп-салдарлық байланыс 

орнатуға; 

- диаграммалар, графиктер салу, экологиялық тәуелділіктер 

сызбасын сызу және олардың  негізінде заңдылықтар құрастыру; 

- табиғи ресурстарды пайдалану саласында табиғи қоршаған 

ортаның ластануының негізгі себептерін анықтау және қорытындылауға 

қабілетті болу; 

- күрделі табиғи құбылыстарды, экологиялық, экономикалық және 

демографиялық мәселелерді және табиғат пен қоғамның қарым-қатынасын 

түсіндіруде жүйелік тәсілді элементтерін пайдалану. 
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дағдылану керек: 

- экологиялық менеджмент басым бағыттарын анықтау бойынша 

теориялық және практикалық дағдылар; 

- ұтымды пайдалану және ресурстарды қорғау жөніндегі дағдылары мен 

арнайы міндерттерді орнату; 

- белгілі бір жағдайларда пайдаланатын есептеу әдістері;  

- компьютерлік  жабдықтардан алынған ақпаратты өңдеу, талдау және 

синтездеу.  

Пререквизиті: Экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі, өндірістік экология. 

Постреквизиті: Табиғатты пайдаланудың экологиялық және 

экономикалық негіздері, экологиялық менеджмент, қалдықтарды сақтау, 

қайта өңдеу және утилзициялау. 

Студенттердің пәннің даму барысында мынадай құзыреттер 

қалыптасады: 

- құрал-жабдықтық құзыреттілік: жаһандық экологиялық 

дағдарыстың интегративтік ғылыми моделін жасау білу, жаһандық 

экологиялық дағдарыстың техникалық, биологиялық, экономикалық, 

құқықтық және әлеуметтік жақтарын меңгеру керек; табиғатты қорғау 

мәселелерін шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық пікірталас 

жүргізуге қабілетті болуы керек; қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

ұтымды пайдалану саласындағы экологиялық негiзделген шешімдер 

қабылдау үшін және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін терең кәсіби 

теориялық және тәжірибелік білімдерін пайдалану керек.  

- тұлғааралық құзыретілік: пәнаралық негізде қоршаған ортаны 

қорғау саласында топта жұмыс істеуге және шешімдер қабылдауға қабілетті 

болу.  

- жүйелік құзыреттілік: экологиялық ой-өрісін дамыту, экологиялық 

және әлеуметтік жауапкершілігін дамыту; экологиялық және экономикалық 

жүйелердің даму үрдістерін мүмкіндігі болу; экологиялық саясатты және 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін жетілдіруге нақты 

үлес қосу.  

- пәндік құзыреттілік: табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу 

үшін компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, экологиялық 

ақпаратты өңдеутін тәжірибелік дағдысы болуы керек; «Эко-үйлесімді», 

ресурстарды үнемдеу технологияларын, бағалау және іске асыру 

мүмкіндігіне ие болу керек.  

Пәнді зерделеу үшін келесі пәндер бойынша білімді талап етеді: 

экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің қауіпсіздігі, экологиялық 

химия, өндірістік экология, техногендік экология.  

 

  



6 
 

ПӘН БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

 

№ Пәндердің атауы 

 
Курсқа кіріспе. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

мақсаттары мен міндеттері 
 

 I БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

1 Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

2 Биосфера: оның құрылымы және атқаратын қызметі 

3 Жердің экологиялық мәселелері 

4 
Қоршаған орта және оның адам денсаулығына 

әсері 
 

5 Урбандалған жерлердің мәселелері 

 
II БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ 

ПАЙДАЛАНУ  

6 Минералдық-шикізат саласы 

7 Селитебті және ауыл-шаруашылық табиғатты пайдалану 

8 Су шаруашылығы 

9 Орман шаруашылығы 

10 Рекреациялық табиғатты пайдалану 

 

III БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

ЭКОНОМИКАСЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

11 Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері 

12 Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері 

 IV БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ 

13 Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс 

14 Табиғатты пайдалануды басқару 

15 
Табиғатты тиімді пайдалану саласы бойынша халықаралық 

бірлестіктер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің негізгі мақсаты – адамның қоршаған ортасы және табиғат 

ресурстарды және табиғи шарттарды қорғаумен және пайдаланумен, 

игерумен байланысты негізгі білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: табиғи ресурстар ұғымын қалыптастыру, олардың  

және қызметін; табиғатты ұтымды пайдаландың даму тарихын зерттеу, 

Қазақстан Республикасында және әлемнің табиғат қорғау заманауи 

мәселелерін анықтау; ресурстарды және табиғатты  қорғау тетіктері мен 



7 
 

әдістерін зерттеу; аймақтық ерекшеліктерін пайдалана отырып, практикалық 

мәселелерді шешуде дағдыларын дамыту. 

Табиғатты пайдалану объектісі, қоғам өмірінің табиғи жағдайлар және 

оның белгілі бір аймақта табиғи  және әлеуметтік-экономикалық жағдайда 

әлеуметтік-экономикалық дамуы арасында кеңістіктік және уақытша 

шекарасында қарым-қатынас жиынтығы болып табылады. 

Қазіргі заманғы өркениеттің дамуы қарама-қайшылыққа ие. Қазіргі 

өркениеттің негізгі қарама-қайшылықтардың бірі елдерді жоғары 

экономикалық өсумен қамтамасыз ету болып табылады, бір жағынан 

болашақ ұрпаққа қоршаған ортаның табиғатын сақтап қалу керек. Бұл 

қарама-қайшылық жүйелі мінез-құлыққа ие көптеген мәселелермен 

байланысты. Біріншіден, сарқылатын табиғи ресурстарды игеру өте жоғары 

қарқынмен өсті (мұнай, газ, ағаш және т.б.). Екіншіден, қоршаған ортаға 

тасталатын қоқыстар мен қалдықтарды қысқарту қажеттілігі тұр.  

Осыған байланысты тұрақты дамуға жетудің негізгі механизмі ретінде 

табиғатты тиімді пайдалану түсінігі бірінші орынға ие болады.   

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мынаған негізделеді:  

 Ресурстарды қорғау – оларды кешенді пайдалану, өндірістің 

ресурсқа деген қажеттілігін азайту, аз қалдықты технологиялар; 

 Тірі табиғатты қорғау – қорықтық іс-әрекет және өсімдіктер мен 

жануарлар әлемін тиімді пайдалану; 

 Қоршаған ортаны қорғау – рекреациялық аймақтарды кеңейту, 

технологиялық, құқытық, әкімшіліктік және т.б. әрекеттер.  

Сондықтан да табиғатты тиімді пайдалану туралы жалпы қағидалар мен 

экологиялық заңдар орындалмаған жағдайда болатын бұзылулар, жоғары оқу 

орнында оқитын болашақ эколог-мамандар үшін қажетті болып саналады.  

Табиғат пен қоғам арасындағы мәселелердің бір-бірімен байланысы 

ғалымдардың да, тәжірибешілердің де назарында әрдайым болған, дегенмен 

ХХ ғасырда табиғат байлықтарын тиімді пайдаланбауға алып келген 

ресурстарды шамадан тыс пайдалану орын алды. Қоршаған табиғи орта мен 

дамушы қоғам арасындағы күрделі шиеленіскен байланыс туралы алғаш 

В.И.Вернадский еңбектерінде баяндалады. Сонымен бірге бұл мәселемен  

В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев секілді ғалымдар да айналысты.  

1924 жылы КСРО – да Г.А. Кожевников пен Н.М. Кулагиннің бастамасымен 

табиғатты қорғау бойынша Жалпы Ресейлік қоғам құрылған болатын, оның 

мақсаты көптеген адамдар тобын табиғатты қорғауға шақыру болып 

саналады. Сондықтан да қазіргі заманғы табылдырықта қоршаған ортаға 

деген антропогендік әсер; табиғатты тиімді және санасыз пайдалану; табиғи 

ресурстарды, олардың классификациясы мен мағынасын, пайдаланудың түрі 

мен формасын анықтау (лицензиялау, лимиттеу, келісім және т.б.); табиғатты 

пайдалану және оның жаратылыстану ғылымдары арасындағы орны және т.б. 

мәселелер ерекшеленеді.  

  



8 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

І БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

 

Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

Табиғат тұжырымдамасына кіріспе. Табиғат және жаратылыстану 

циклының орны. Табиғи ресурстарды дамытудың экстенсивті және 

интенсивті жолы. Ұтымды және ұтымсыз табиғатты пайдалану. Табиғи 

ресурстар және олардың классификациясының мәні, формалары мен 

пайдалануын  анықтау. Табиғатты пайдаланудағы экологиялық менеджмент 

әдістері. 

 

Биосфера: оның құрылымы және атқаратын қызметі 

Биосфера туралы ілім. Биосфера түсінігі: оның құрылымы және 

атқаратын қызметі. Планетаның тірі заты. Атмосфера: оның құрылымы және 

ерекшкліктері. Гидросфера: оның құрылымы және ерекшеліктері. Литосфера: 

оның құрылымы және ерекшеліктері. Педосфера: оның құрылымы және 

ерекшкліктері. Биосфераның ұйымдасу принциптері. Биосфера–ғаламдық 

экожүйе. Биосфераның өзгерісі.  

 

Жердің экологиялық мәселелері 

Экологиялық дағдарыс және экологиялық апат туралы түсінік. 

Экологиялық факторлар және олардың биосферадағы өзара қарым-қатынасы. 

Жер климатының антропогендік өзгерісі және оның табиғи  ортаға әсері. 

Парниктік эффект. Ластану түрлері. Атмосфераның ластану ерекшеліктері 

және оның салдары. Гидросфераның ластануы және оның салдары. Арал 

теңізі трагедиясы, Мексика шығанағының  мұнай және ластану мәселесі т.б. 

Литосфераға техногендік әсерлердің негізгі түрлері. Литосфераның 

ластануы. Топырақтың ластануының  негізгі ерекшеліктері. Топырақ 

қабатының антропогендік өзгерістері. Табиғатты пайдаланудың экологиялық 

және географиялық негіздері. 

 

Қоршаған орта және оның адам денсаулығына әсері 

Қоғамдық денсаулық сақтау түсінігі. Адам денсаулығына әсер ететін 

ластанулар, олардың түрлері.  

Климаттық факторлар және олардың әсері. Химиялық және 

биологиялық факторлар. Ауа сапасы мен адам денсаулығы. Тамақтану және 

адам денсаулығы. Аурулар мен патологиялық жағдайлардың қоршаған орта 

факторларына тәуелділігі бойынша дәрежесі мен сипатына қарай жіктелуі. 

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулары. Қоршаған орта жағдайларына адам 

бейімделуі және мұра. 

 

Урбандалған жерлердің мәселелері 

Қоғам дамуы барысында қалалық жерлерді арттыру.  
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Қаланың экологиялық ерекшеліктері және экологиялық мәртебесі. 

Урбанизация және оның кезеңдері. Қаланың микроклиматы және  

қалалардың жіктелуі. Қаланың аумағын функционалдық аймаққа бөлуі. Қала 

гетеротрофты экожүйе ретінде. Қаланың ластануы. Көлік мәселелері. 

Урбанизация мәселелерін  шешу жолдары. 

 

ІІ БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Минералды-шикізат саласы 

Минералды ресурстардың қорлары мен бөлінуі, олардың сарқылуы.  

Табиғи байлықтардың орындарының негізгі көрсеткіштері. Минералды 

ресурстарды бағалау. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану және оның 

ерекшеліктері. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану функциялау 

кезеңдері. ҚР минералды-шикізатты табиғатты пайдалану ерекшеліктері. 

Техногенез салдарын жою. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану 

дамуының ұтымды жағдайлары.  

 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану және  оның 

Қазақстандағы ерекшеліктері.  Селитебті және ауыл-шаруашылықты 

табиғатты пайдалану әсеріне байланысты өзгерістер мен салдарлар. Ауыл 

шаруашылықты геотехникалық жүйелер. Ауыл шаруашылықты табиғатты 

пайдаланудың ұтымды дамуына бағытталған іс-шаралар. Топырақ 

құнарлылығын қалпына келтіру. Мелиорация. 

 

Су шаруашылығы 

Су шаруашылығы, оның адам өміріндегі рөлі. Су ресурстарымен 

қамтамасыз ету. Су шаруашылығы жиынтығының экологиялық мәселелері. 

ҚР су қоры. Су ресурстарын әртүрлі шаруашылық салаларында және ауыл 

шаруашылығында пайдалану. Су ресурстарын тиімді пайдалану.  

 

Орман шаруашылығы 

Орманды пайдалану және оның ерекшеліктері. Орманды пайдалануды 

дамытудың ұтымды критерилері. Орман шаруашылығының геотехникалық 

жүйелері және олардың функциялары. Биологиялық ресурстар және олардың 

адам өміріндегі маңызы. Орман шаруашылығын ұтымды дамытуға 

бағытталған іс-шаралар. Биологиялық әртүрлiлiктi сақтау.  

Рекреациялық табиғатты пайдалану 

 

Рекреациялық табиғатты пайдаланудың түрлері. Рекреациялық 

табиғатты пайдаланудың ерекшеліктері. Рекреационды потенциал. Аймақтық 

рекреационды жүйелер. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың мағынасы, 

олардың түрлері және қорықтық мәселе. Туризмның дамуы. 
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ІІІ БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЭКОНОМИКАСЫ 

ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері 

Табиғи ресурстарды пайдалану тәсілдері. Қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі іс-шаралар құны. Табиғатты пайдалану төлемі. Табиғи ресурстарды 

қалыптастыру бағасы. Ауыл шаруашылығы саласында жер төлемінің негізгі 

мазмұны. Суды пайдалануға төленетін төлемдерді тағайындаудың негізгі 

принциптері. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты  пайдалануды 

басқаруды ынталандыру. (лицензиялар, сертификаттар, қаржыландыру және 

несиелеу, төлемдер, жеңілдіктер, экологиялық қорлар және т.б.). 

 

Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері 

Экологиялық құқық пәні және түсінігі. Экологиялық құқық жүйесі, 

принциптері, әдістері. Салауатты қоршаған ортаға, азаматтардың құқығы. 

Қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат құқықтық негізі. Табиғатты 

пайдалану құқығы және қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмі. 

Ауыл шаруашылық қызметіне қойылатын экологиялық талаптар. Ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың және нысандардың, рекреация аймақтардың, 

экологиялық төтенше және экологиялық апат аймақтарының құқықтық 

режимi. Жердi, жер қойнауын және суларды пайдалану мен қорғаудың 

құқықтық режимi. Экологиялық құқық бұзушылықтардың заңды 

жауапкершіліктері.  

 

ІІІ БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ 

 

Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс 

Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі 

бағыттары. Ауа бассейнін қорғадың технологиясы. Минералдық ресурстарды 

аз қалдықты алу және қайта өңдеу. Өнеркәсіпте ресурс үнемдеуші 

технологияларды енгізу. Коммуналдық сектор және ресурс үнемдеуші 

технологиялар. Ауыл шаруашылығында жаңа су үнемдеу технологияларын 

енгізу. Ағынды суларды тазарту. Қазақстанның  «жасыл экономикаға» көшуі. 

Қазақстан Республикасында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

көтеру.  Жаңартылатын энергия көздерін және технологияларды пайдалану 

негізгінде арттыру. Табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық. Халықаралық табиғатты қорғау қозғалысын қалыптастыру. 

 

Табиғатты пайдалануды басқару 

Экологиялық басқару түсінігі. Экологиялық басқару функциясының 

жүйесі. Экологиялық басқару функциясын жүзеге асыратын үкімет 

органдарының жүйесі. Арнайы уәкілетті мемлекеттік органдар. Табиғатты 

ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін 

жетілдіру. Табиғатты ұтымды пайдалануға басқа  мемлекеттік органдардың 
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жауапкершілігі. Табиғатты қорғау саласындағы ақпарат құралдарының рөлі.  

Табиғатты пайдалануды басқару нысандары мен әдістері. 

 

Табиғатты тиімді пайдалану саласы бойынша халықаралық 

бірлестіктер 

Энергияны және ресурстарды сақтау саласы бойынша халықаралық 

бірлестіктер. Халықаралық табиғатты қорғау қозғалыстарын қалыптастыру. 

Халықаралық антиядролық қозғалыс: оның жетістіктері мен келешегі. БҰҰ 

ғаламдық мақсаты. Тұрақты даму саласы бойынша жетістіктердің әлемдік 

бірлестіктерін күшейту. Қазақстандағы және әлемдегі экологиялық 

қозғалыстардың маңыздылығын дәріптеу. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қоршаған ортаға антропогендік әсердің түрлері.  

2. Жердің табиғи жүйелерінің қазіргі жағдайы.  

3. Қазақстанның экологиялық мәселелерін талдау.  

4. Табиғатты қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі 

мәселелері мен міндеттері.  

5. Өндірісте қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті.  

6. Биосфера мен олардың шекараларының өзара байланыстары.  

7. Топырақ және орманның шаруашылықтық мағынасы.  

8. Қоршаған орта сапасының төмендеуінің факторлары.  

9. Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаның сапасы.  

10. Қазақстан экономикасының құрылымы.  

11. Экономикалық бағалаудың түрлері және оларды пайдалану.  

12. Жердің жалпы ауылшаруашылықтық сипаттамасы: категориялар, 

құнарлылық түрлері,  ҚР жерінің жағдайы.  

13. Орманның экономикалық бағасы.  

14. Қоршаған ортаның ластануынан келетін экономикалық, 

әлеуметтік зияндылықты анықтау.  

15. Экологиялық мониторинг. 

16. Халықаралық бірлестіктің бағыттары және негізгі қағидалары.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Мұнай-газ саласында табиғатты тиімді пайдалану мақсатындағы 

заманауи әдістер мен технологиялар.  

2. Металлургия саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

3. Машина жасау саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  
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4. Табиғатты пайдаланудағы ресурстық айналым.  

5. ҚР энергетикасының экологиялық мәселелері.  

6. ЖЭК заманауи құрылымы.  

7. Ауылшаруашылық саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

8. ЖКХ энергоүнемділіктің мәселелері. 

9. Қайта өңдеу өнеркәсібіндегі табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

10. Табиғи ресурстар төлемі.  

11. Қоршаған орта ластануын төмендету әдістерін ынталандыру.  

12. Жерді эрозиядан қорғау және топырақты құқықтық қорғау 

жөнінде іс-шаралар жүйесі.  

13.  Инфрақұрылымдық жобалар салудағы қоршаған ортаның 

өзгеруі.  

14.  Қоршаған ортаның қатты тұрмыстық қалдықтармен ластануы, 

оларды утилизациялау мәселелері.  

15.  Жер шары тұрғындарын урбандау. Мегаполистер.   

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тұрақты көлік. Болашақ көлігі.  

2. Әлемдік экономиканы экологияландыру: мифтер немесе шындық. 

3. Энергоүнемдеу әдістері.  

4. Ғылыми-техникалық үрдіс және өркениеттің дамуы.  

5. Қазақстандағы тұрақты даму қағидаларын іске асыру. 

6. Парниктік эффект. 

7. Гидросфераны химиялық ластанудан қорғау.  

8. Ақылды қалалардың дамуы.  

9. Қайта қалпына келетін энергия көздерін ендіру (нақты елді мысал 

ретінде келтіру). 

10.  Болашақ энергиясын іздеу және ашу.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.  Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 447 с. 

2.  Пискулова Н. А. Экология и глобализация. М.: МГИМО-Университет, 

2010. – 398 с. 

3.  Колесников С. И. Экологические основы природопользования. 

Учебник, 2010. – 451 с. 

4.  Арустамов Э.Л., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические 

основы природопользования - М., 2001. 
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5.  Комаров И.В.  Рациональное использование природных ресурсов и 

ресурсные циклы. – М.: Наука, 2005. – 512 с. 

6.  Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник. 

– М., Изд. - торговая корпорация «Дашков и К», 2005.  

7.  Константинов В.М., Чалидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. Учебное пособие.- М., Изд. центр «Академия», 2007.  

 

Қосымша: 

1. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей 

среды. – М., Аспект-Пресс, 2007. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.,ИД 

«ФОРУМ», 2009. 

3. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана. – М.: ВШ, 2003. – 125 с. 

4. Козырев А.И., Костин А.М., Экология, хозяйство, окружающая среда. 

– М., 2009. 

5.  Красная книга Казахской ССР (Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных и растений). Ч. 2. Растения. – Алма-Ата: Наука 

КазССР, 1981. – 260 с. 

6.  Красная книга Казахстана, 1996 г.  

7.  Мовчан В.Н. Экология человека. СПб.: СПбГУ, 2004. – 290 с.  

8.  Тупикин Е.И. Общая экология: словарь – справочник. – М., 2007. 

9.  Тонкопий М.С. Практикум по экономике природополъзования. 

Алматы, 2001.  

10. Гирусов Э.В. Экология и экономика природополъзования - М.: Закон 

и право, ЮНИТИ, 1998. 
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TRTP 5301  ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Көлемі - 2 кредит 

 

Автор: 

Минжанова Г.М.  – химия ғылымдарының кандидаты, Тұрақты даму 

бойынша ЮНЕСКО кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Ерубаева Гульжан Кикбаевна - биология ғылымдарының кандидаты, 

Туран университетінің туризм және қызмет көрсету кафедрасының 

меңгерушісі 

Мажренова Наиля Рахимбековна - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық  

университетінің химия ғылымдарының докторы, профессор 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» пәні экология мамандығының 

магистранттарына арналған  кәдеге жарату және қоршаған табиғи ортаны 

қорғау және табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны құқықтарына 

байланысты негізгі білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Бұл пән 

магистранттарға сенімді ақпараттардың теориялық және практикалық 

жағынан қарастыруға мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде магистранттар меңгеру керек: 

білу керек: 

Адамның өміріндегі табиғи ресурстардың  мәнін, биосферадағы олардың 

рөлін; экологиялық менеджменттің  тарихын; табиғи ресурстардың топтары 

және жіктелуі және оларды пайдалану; «адам-қоғам-табиғат», «адам-қоғам-

қоршаған орта» қарым-қатынастар жүйесінің динамикасы; Қазақстан 

Республикасы мен әлемдегі табиғатты қорғаудың заманауи мәселелері 

(аспектілері, табиғатты қорғау ережелері, принциптері). 

істей білу керек: 

- тәжірибе жүзінде білімді қолдану; 

- қоршаған ортаның ластануы (табиғи ресурстарды пайдалану 

нәтижесінде) және адам денсаулығы арасындағы себеп-салдарлық байланыс 

орнатуға; 

- диаграммалар, графиктер салу, экологиялық тәуелділіктер 

сызбасын сызу және олардың  негізінде заңдылықтар құрастыру; 

- табиғи ресурстарды пайдалану саласында табиғи қоршаған 

ортаның ластануының негізгі себептерін анықтау және қорытындылауға 

қабілетті болу; 

- күрделі табиғи құбылыстарды, экологиялық, экономикалық және 

демографиялық мәселелерді және табиғат пен қоғамның қарым-қатынасын 

түсіндіруде жүйелік тәсілді элементтерін пайдалану. 
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дағдылану керек: 

- экологиялық менеджмент басым бағыттарын анықтау бойынша 

теориялық және практикалық дағдылар; 

- ұтымды пайдалану және ресурстарды қорғау жөніндегі 

дағдылары мен арнайы міндерттерді орнату; 

- белгілі бір жағдайларда пайдаланатын есептеу әдістері;  

- компьютерлік  жабдықтардан алынған ақпаратты өңдеу, талдау 

және синтездеу. 

Пререквизиті: Экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі, өндірістік экология. 

Постреквизиті: Табиғатты пайдаланудың экологиялық және 

экономикалық негіздері, экологиялық менеджмент, қалдықтарды сақтау, 

қайта өңдеу және утилзициялау. 

Студенттердің пәннің даму барысында мынадай құзыреттер 

қалыптасады: 

- құрал-жабдықтық құзыреттілік: жаһандық экологиялық 

дағдарыстың интегративтік ғылыми моделін жасау білу, жаһандық 

экологиялық дағдарыстың техникалық, биологиялық, экономикалық, 

құқықтық және әлеуметтік жақтарын меңгеру керек; табиғатты қорғау 

мәселелерін шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық пікірталас 

жүргізуге қабілетті болуы керек; қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

ұтымды пайдалану саласындағы экологиялық негiзделген шешімдер 

қабылдау үшін және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін терең кәсіби 

теориялық және тәжірибелік білімдерін пайдалану керек.  

- тұлғааралық құзыретілік: пәнаралық негізде қоршаған ортаны 

қорғау саласында топта жұмыс істеуге және шешімдер қабылдауға қабілетті 

болу.  

- жүйелік құзыреттілік: экологиялық ой-өрісін дамыту, экологиялық 

және әлеуметтік жауапкершілігін дамыту; экологиялық және экономикалық 

жүйелердің даму үрдістерінің мүмкіндігі болу; экологиялық саясатты және 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін жетілдіруге нақты 

үлес қосу.  

- пәндік құзыреттілік: табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу 

үшін компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, экологиялық 

ақпаратты өңдеутін тәжірибелік дағдысы болуы керек; «Эко-үйлесімді», 

ресурстарды үнемдеу технологияларын, бағалау және іске асыру 

мүмкіндігіне ие болу керек.  

Пәнді зерделеу үшін келесі пәндер бойынша білімді талап етеді: 

экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің қауіпсіздігі, экологиялық 

химия, өндірістік экология, техногендік экология.  

 

ПӘН БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
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№ 

 
Пәндердің атауы 

 Курсқа кіріспе. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

мақсаттары мен міндеттері 
 

 I БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

1 Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

2 Жердің экологиялық мәселелері 

3 Қоршаған орта және оның адам денсаулығына 

әсері 
 

4 Урбандалған жерлердің мәселелері 

 II БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ 

ПАЙДАЛАНУ  

5 Минералдық-шикізат саласы 

6 Селитебті және ауыл-шаруашылық табиғатты пайдалану 

7 Су шаруашылығы 

8 Орман шаруашылығы 

9 Рекреациялық табиғатты пайдалану 

 III БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

ЭКОНОМИКАСЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

10 Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері 

11 Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері 

 IV БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ 

12 Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс 

13 Табиғатты пайдалануды басқару 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің негізгі мақсаты – адамның қоршаған ортасы және табиғат 

ресурстарды және табиғи шарттарды қорғаумен және пайдаланумен, 

игерумен байланысты негізгі білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: табиғи ресурстар ұғымын қалыптастыру, олардың  

және қызметін; табиғатты ұтымды пайдаландың даму тарихын зерттеу, 

Қазақстан Республикасында және әлемнің табиғат қорғау заманауи 

мәселелерін анықтау; ресурстарды және табиғатты  қорғау тетіктері мен 

әдістерін зерттеу; аймақтық ерекшеліктерін пайдалана отырып, практикалық 

мәселелерді шешуде дағдыларын дамыту. 

Табиғатты пайдалану объектісі, қоғам өмірінің табиғи жағдайлар және 

оның белгілі бір аймақта табиғи  және әлеуметтік-экономикалық жағдайда 

әлеуметтік-экономикалық дамуы арасында кеңістіктік және уақытша 

шекарасында қарым-қатынас жиынтығы болып табылады. 
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Қазіргі заманғы өркениеттің дамуы қарама-қайшылыққа ие. Қазіргі 

өркениеттің негізгі қарама-қайшылықтардың бірі елдерді жоғары 

экономикалық өсумен қамтамасыз ету болып табылады, бір жағынан 

болашақ ұрпаққа қоршаған ортаның табиғатын сақтап қалу керек. Бұл 

қарама-қайшылық жүйелі мінез-құлыққа ие көптеген мәселелермен 

байланысты. Біріншіден, сарқылатын табиғи ресурстарды игеру өте жоғары 

қарқынмен өсті (мұнай, газ, ағаш және т.б.). Екіншіден, қоршаған ортаға 

тасталатын қоқыстар мен қалдықтарды қысқарту қажеттілігі тұр.  

Осыған байланысты тұрақты дамуға жетудің негізгі механизмі ретінде 

табиғатты тиімді пайдалану түсінігі бірінші орынға ие болады.   

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мынаған негізделеді:  

 Ресурстарды қорғау – оларды кешенді пайдалану, өндірістің 

ресурсқа деген қажеттілігін азайту, аз қалдықты технологиялар; 

 Тірі табиғатты қорғау – қорықтық іс-әрекет және өсімдіктер мен 

жануарлар әлемін тиімді пайдалану; 

 Қоршаған ортаны қорғау – рекреациялық аймақтарды кеңейту, 

технологиялық, құқытық, әкімшіліктік және т.б. әрекеттер.  

Сондықтан да табиғатты тиімді пайдалану туралы жалпы қағидалар мен 

экологиялық заңдар орындалмаған жағдайда болатын бұзылулар, жоғары оқу 

орнында оқитын болашақ эколог-мамандар үшін қажетті болып саналады.  

Табиғат пен қоғам арасындағы мәселелердің бір-бірімен байланысы 

ғалымдардың да, тәжірибешілердің де назарында әрдайым болған, дегенмен 

ХХ ғасырда табиғат байлықтарын тиімді пайдаланбауға алып келген 

ресурстарды шамадан тыс пайдалану орын алды. Қоршаған табиғи орта мен 

дамушы қоғам арасындағы күрделі шиеленіскен байланыс туралы алғаш 

В.И.Вернадский еңбектерінде баяндалады. Сонымен бірге бұл мәселемен  

В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев секілді ғалымдар да айналысты.  

1924 жылы КСРО – да Г.А. Кожевников пен Н.М. Кулагиннің бастамасымен 

табиғатты қорғау бойынша Жалпы Ресейлік қоғам құрылған болатын, оның 

мақсаты көптеген адамдар тобын табиғатты қорғауға шақыру болып 

саналады. Сондықтан да қазіргі заманғы табылдырықта қоршаған ортаға 

деген антропогендік әсер; табиғатты тиімді және санасыз пайдалану; табиғи 

ресурстарды, олардың классификациясы мен мағынасын, пайдаланудың түрі 

мен формасын анықтау (лицензиялау, лимиттеу, келісім және т.б.); табиғатты 

пайдалану және оның жаратылыстану ғылымдары арасындағы орны және т.б. 

мәселелер ерекшеленеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

I БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

 

Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

Табиғат тұжырымдамасына кіріспе. Табиғат және жаратылыстану 

циклының орны. Табиғи ресурстарды дамытудың экстенсивті және 
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интенсивті жолы. Ұтымды және ұтымсыз табиғатты пайдалану. Табиғи 

ресурстар және олардың классификациясының мәні, формалары мен 

пайдалануын  анықтау. Табиғатты пайдаланудағы экологиялық менеджмент 

әдістері. 

 

Жердің экологиялық мәселелері 

 

Экологиялық дағдарыс және экологиялық апат туралы түсінік. 

Экологиялық факторлар және олардың биосферадағы өзара қарым-қатынасы. 

Жер климатының антропогендік өзгерісі және оның табиғи  ортаға әсері. 

Парниктік эффект. Ластану түрлері. Атмосфераның ластану ерекшеліктері 

және оның салдары. Гидросфераның ластануы және оның салдары. Арал 

теңізі трагедиясы, Мексика шығанағының  мұнай және ластану мәселесі т.б. 

Литосфераға техногендік әсерлердің негізгі түрлері. Литосфераның 

ластануы. Топырақтың ластануының  негізгі ерекшеліктері. Топырақ 

қабатының антропогендік өзгерістері. Табиғатты пайдаланудың экологиялық 

және географиялық негіздері. 

 

Қоршаған орта және оның адам денсаулығына әсері 

Қоғамдық денсаулық сақтау түсінігі. Адам денсаулығына әсер ететін 

ластанулар, олардың түрлері.  

Климаттық факторлар және олардың әсері. Химиялық және 

биологиялық факторлар. Ауа сапасы мен адам денсаулығы. Тамақтану және 

адам денсаулығы. Аурулар мен патологиялық жағдайлардың қоршаған орта 

факторларына тәуелділігі бойынша дәрежесі мен сипатына қарай жіктелуі. 

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулары. Қоршаған орта жағдайларына адам 

бейімделуі және мұра. 

 

Урбандалған жерлердің мәселелері 

Қоғам дамуы барысында қалалық жерлерді арттыру.  

Қаланың экологиялық ерекшеліктері және экологиялық мәртебесі. 

Урбанизация және оның кезеңдері. Қаланың микроклиматы және  

қалалардың жіктелуі. Қаланың аумағын функционалдық аймаққа бөлуі. Қала 

гетеротрофты экожүйе ретінде. Қаланың ластануы. Көлік мәселелері. 

Урбанизация мәселелерін  шешу жолдары. 

 

II БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Минералды-шикізат саласы 

Минералды ресурстардың қорлары мен бөлінуі, олардың сарқылуы.  

Табиғи байлықтардың орындарының негізгі көрсеткіштері. Минералды 

ресурстарды бағалау. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану және оның 

ерекшеліктері. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану функциялау 

кезеңдері. ҚР минералды-шикізатты табиғатты пайдалану ерекшеліктері. 



19 
 

Техногенез салдарын жою. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану 

дамуының ұтымды жағдайлары.  

 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану және  оның 

Қазақстандағы ерекшеліктері. Селитебті және ауыл-шаруашылықты 

табиғатты пайдалану әсеріне байланысты өзгерістер мен салдарлар. Ауыл 

шаруашылықты геотехникалық жүйелер. Ауыл шаруашылықты табиғатты 

пайдаланудың ұтымды дамуына бағытталған іс-шаралар. Топырақ 

құнарлығын қалпына келтіру. Мелиорация. 

 

Су шаруашылығы 

Су шаруашылығы, оның адам өміріндегі рөлі. Су ресурстарымен 

қамтамасыз ету. Су шаруашылығы жиынтығының экологиялық мәселелері. 

ҚР су қоры. Су ресурстарын әртүрлі шаруашылық салаларында және ауыл 

шаруашылығында пайдалану. Су ресурстарын тиімді пайдалану.  

 

Орман шаруашылығы 

Орманды пайдалану және оның ерекшеліктері. Орманды пайдалануды 

дамытудың ұтымды критерилері. Орман шаруашылығының геотехникалық 

жүйелері және олардың функциялары. Биологиялық ресурстар және олардың 

адам өміріндегі маңызы. Орман шаруашылығын ұтымды дамытуға 

бағытталған іс-шаралар. Биологиялық әртүрлiлiктi сақтау.  

 

Рекреациялық табиғатты пайдалану 

Рекреациялық табиғатты пайдаланудың түрлері. Рекреациялық 

табиғатты пайдаланудың ерекшеліктері. Рекреационды потенциал. Аймақтық 

рекреационды жүйелер. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың мағынасы, 

олардың түрлері және қорықтық мәселе. Туризмның дамуы. 

 

III БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЭКОНОМИКАСЫ 

ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері 

Табиғи ресурстарды пайдалану тәсілдері. Қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі іс-шаралар құны. Табиғатты пайдалану төлемі. Табиғи ресурстарды 

қалыптастыру бағасы. Ауыл шаруашылығы саласында жер төлемінің негізгі 

мазмұны. Суды пайдалануға төленетін төлемдерді тағайындаудың негізгі 

принциптері. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты  пайдалануды 

басқаруды ынталандыру. (лицензиялар, сертификаттар, қаржыландыру және 

несиелеу, төлемдер, жеңілдіктер, экологиялық қорлар және т.б.).  

 

Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері 
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Экологиялық құқық пәні және түсінігі. Экологиялық құқық жүйесі, 

принциптері, әдістері. Салауатты қоршаған ортаға, азаматтардың құқығы. 

Қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат құқықтық негізі. Табиғатты 

пайдалану құқығы және қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмі. 

Ауыл шаруашылық қызметіне қойылатын экологиялық талаптар. Ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың және нысандардың, рекреация аймақтардың, 

экологиялық төтенше және экологиялық апат аймақтарының құқықтық 

режимi. Жердi, жер қойнауын және суларды пайдалану мен қорғаудың 

құқықтық режимi. Экологиялық құқық бұзушылықтардың заңды 

жауапкершіліктері.  

 

IV БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ 

 

Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогресс 

Табиғатты пайдаланудағы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі 

бағыттары. Ауа бассейнін қорғадың технологиясы. Минералдық ресурстарды 

аз қалдықты алу және қайта өңдеу. Өнеркәсіпте ресурс үнемдеуші 

технологияларды енгізу. Коммуналдық сектор және ресурс үнемдеуші 

технологиялар. Ауыл шаруашылығында жаңа су үнемдеу технологияларын 

енгізу. Ағынды суларды тазарту. Қазақстанның  «жасыл экономикаға» көшуі. 

Қазақстан Республикасында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

көтеру.  Жаңартылатын энергия көздерін және технологияларды пайдалану 

негізгінде арттыру. Табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық. Халықаралық табиғатты қорғау қозғалысын қалыптастыру. 

 

Табиғатты пайдалануды басқару 

Экологиялық басқару түсінігі. Экологиялық басқару функциясының 

жүйесі. Экологиялық басқару функциясын жүзеге асыратын үкімет 

органдарының жүйесі. Арнайы уәкілетті мемлекеттік органдар. Табиғатты 

ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін 

жетілдіру. Табиғатты ұтымды пайдалануға басқа  мемлекеттік органдардың 

жауапкершілігі. Табиғатты қорғау саласындағы ақпарат құралдарының рөлі.  

Табиғатты пайдалануды басқару нысандары мен әдістері. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қоршаған ортаға антропогендік әсердің түрлері.  

2. Жердің табиғи жүйелерінің қазіргі жағдайы.  

3. Қазақстанның экологиялық мәселелерін талдау.  

4. Табиғатты қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі 

мәселелері мен міндеттері.  

5. Өндірісте қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті.  

6. Биосфера мен олардың шекараларының өзара байланыстары.  
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7. Топырақ және орманның шаруашылықтық мағынасы.  

8. Қоршаған орта сапасының төмендеуінің факторлары.  

9. Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаның сапасы.  

10. Қазақстан экономикасының құрылымы.  

11. Экономикалық бағалаудың түрлері және оларды пайдалану.  

12. Жердің жалпы ауылшаруашылықтық сипаттамасы: категориялар, 

құнарлылық түрлері,  ҚР жерінің жағдайы.  

13. Орманның экономикалық бағасы.  

14. Қоршаған ортаның ластануынан келетін экономикалық, 

әлеуметтік зияндылықты анықтау.  

15. Экологиялық мониторинг. 

16. Халықаралық бірлестіктің бағыттары және негізгі қағидалары.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ  

 

1. Мұнай-газ саласында табиғатты тиімді пайдалану мақсатындағы 

заманауи әдістер мен технологиялар.  

2. Металлургия саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

3. Машина жасау саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

4. Табиғатты пайдаланудағы ресурстық айналым.  

5. ҚР энергетикасының экологиялық мәселелері.  

6. ЖЭК заманауи құрылымы.  

7. Ауылшаруашылық саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

8. ЖКХ энергоүнемділіктің мәселелері. 

9. Қайта өңдеу өнеркәсібіндегі табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

10. Табиғи ресурстар төлемі.  

11. Қоршаған орта ластануын төмендету әдістерін ынталандыру.  

12. Жерді эрозиядан қорғау және топырақты құқықтық қорғау 

жөнінде іс-шаралар жүйесі.  

13. Инфрақұрылымдық жобалар салудағы қоршаған ортаның өзгеруі.  

14. Қоршаған ортаның қатты тұрмыстық қалдықтармен ластануы, 

оларды утилизациялау мәселелері.  

15. Жер шары тұрғындарын урбандау. Мегаполистер.   

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тұрақты көлік. Болашақ көлігі.  

2. Әлемдік экономиканы экологияландыру: мифтер немесе шындық. 
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3. Энергоүнемдеу әдістері.  

4. Ғылыми-техникалық үрдіс және өркениеттің дамуы.  

5. Қазақстандағы тұрақты даму қағидаларын іске асыру. 

6. Парниктік эффект. 

7. Гидросфераны химиялық ластанудан қорғау.  

8. Ақылды қалалардың дамуы.  

9. Қайта қалпына келетін энергия көздерін ендіру (нақты елді мысал 

ретінде келтіру). 

10. Болашақ энергиясын іздеу және ашу.  
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Пікір жазғандар: 

Ерубаева Гульжан Кикбаевна - биология ғылымдарының кандидаты, 

Туран университетінің туризм және қызмет көрсету кафедрасының 

меңгерушісі 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» пәні экология мамандығының 

магистранттарына арналған  кәдеге жарату және қоршаған табиғи ортаны 

қорғау және табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны құқықтарына 

байланысты негізгі білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Бұл пән 

магистранттарға сенімді ақпараттардың теориялық және практикалық 

жағынан қарастыруға мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде магистранттар меңгеру керек: 

білу керек: 

Адамның өміріндегі  табиғи ресурстардың  мәнін, биосферадағы 

олардың рөлін; экологиялық менеджменттің  тарихын; табиғи ресурстардың 

топтары және жіктелуі және оларды пайдалану; «адам-қоғам-табиғат», 

«адам-қоғам-қоршаған орта» қарым-қатынастар жүйесінің динамикасы; 

Қазақстан Республикасы мен әлемдегі табиғатты қорғаудың заманауи 

мәселелері (аспектілері, табиғатты қорғау ережелері, принциптері). 

істей білу керек: 

- тәжірибе жүзінде білімді қолдану; 

- қоршаған ортаның ластануы (табиғи ресурстарды пайдалану 

нәтижесінде) және адам денсаулығы арасындағы себеп-салдарлық байланыс 

орнатуға; 

- диаграммалар, графиктер салу, экологиялық тәуелділіктер 

сызбасын сызу және олардың  негізінде заңдылықтар құрастыру; 

- табиғи ресурстарды пайдалану саласында табиғи қоршаған 

ортаның ластануының негізгі себептерін анықтау және қорытындылауға 

қабілетті болу; 

- күрделі табиғи құбылыстарды, экологиялық, экономикалық және 

демографиялық мәселелерді және табиғат пен қоғамның қарым-қатынасын 

түсіндіруде жүйелік тәсілді элементтерін пайдалану. 
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дағдылану керек: 

- экологиялық менеджмент басым бағыттарын анықтау бойынша 

теориялық және практикалық дағдылар; 

- ұтымды пайдалану және ресурстарды қорғау жөніндегі дағдылары мен 

арнайы міндерттерді орнату; 

- белгілі бір жағдайларда пайдаланатын есептеу әдістері;  

- компьютерлік  жабдықтардан алынған ақпаратты өңдеу, талдау және 

синтездеу.  

Пререквизиті: Экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі, өндірістік экология. 

Постреквизиті: Табиғатты пайдаланудың экологиялық және 

экономикалық негіздері, экологиялық менеджмент, қалдықтарды сақтау, 

қайта өңдеу және утилзициялау. 

Студенттердің пәннің даму барысында мынадай құзыреттер 

қалыптасады: 

- құрал-жабдықтық құзыреттілік: жаһандық экологиялық 

дағдарыстың интегративтік ғылыми моделін жасау білу, жаһандық 

экологиялық дағдарыстың техникалық, биологиялық, экономикалық, 

құқықтық және әлеуметтік жақтарын меңгеру керек; табиғатты қорғау 

мәселелерін шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық пікірталас 

жүргізуге қабілетті болуы керек; қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

ұтымды пайдалану саласындағы экологиялық негiзделген шешімдер 

қабылдау үшін және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін терең кәсіби 

теориялық және тәжірибелік білімдерін пайдалану керек.  

- тұлғааралық құзыретілік: пәнаралық негізде қоршаған ортаны 

қорғау саласында топта жұмыс істеуге және шешімдер қабылдауға қабілетті 

болу.  

- жүйелік құзыреттілік: экологиялық ой-өрісін дамыту, экологиялық 

және әлеуметтік жауапкершілігін дамыту; экологиялық және экономикалық 

жүйелердің даму үрдістерін мүмкіндігі болу; экологиялық саясатты және 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін жетілдіруге нақты 

үлес қосу.  

- пәндік құзыреттілік: табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу 

үшін компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, экологиялық 

ақпаратты өңдеутін тәжірибелік дағдысы болуы керек; «Эко-үйлесімді», 

ресурстарды үнемдеу технологияларын, бағалау және іске асыру 

мүмкіндігіне ие болу керек.  

Пәнді зерделеу үшін келесі пәндер бойынша білімді талап етеді: 

экология және тұрақты даму, адам тіршілігінің қауіпсіздігі, экологиялық 

химия, өндірістік экология, техногендік экология.  

 

ПӘН БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Пәндердің атауы 
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Курсқа кіріспе. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

мақсаттары мен міндеттері 
 

 I БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

1 Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

2 Жердің экологиялық мәселелері 

3 
Қоршаған орта және оның адам денсаулығына 

әсері 
 

4 Урбандалған жерлердің мәселелері 

 
II БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ 

ПАЙДАЛАНУ  

5 Минералдық-шикізат саласы 

6 Селитебті және ауыл-шаруашылық табиғатты пайдалану 

7 Су шаруашылығы 

8 Орман шаруашылығы 

9 Рекреациялық табиғатты пайдалану 

 III БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ  

10 
Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері және 

Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері  

11 Табиғатты пайдалануды басқару 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің негізгі мақсаты – адамның қоршаған ортасы және табиғат 

ресурстарды және табиғи шарттарды қорғаумен және пайдаланумен, 

игерумен байланысты негізгі білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: табиғи ресурстар ұғымын қалыптастыру, олардың  

және қызметін; табиғатты ұтымды пайдаландың даму тарихын зерттеу, 

Қазақстан Республикасында және әлемнің табиғат қорғау заманауи 

мәселелерін анықтау; ресурстарды және табиғатты  қорғау тетіктері мен 

әдістерін зерттеу; аймақтық ерекшеліктерін пайдалана отырып, практикалық 

мәселелерді шешуде дағдыларын дамыту. 

Табиғатты пайдалану объектісі, қоғам өмірінің табиғи жағдайлар және 

оның белгілі бір аймақта табиғи  және әлеуметтік-экономикалық жағдайда 

әлеуметтік-экономикалық дамуы арасында кеңістіктік және уақытша 

шекарасында қарым-қатынас жиынтығы болып табылады. 

Қазіргі заманғы өркениеттің дамуы қарама-қайшылыққа ие. Қазіргі 

өркениеттің негізгі қарама-қайшылықтардың бірі елдерді жоғары 

экономикалық өсумен қамтамасыз ету болып табылады, бір жағынан 

болашақ ұрпаққа қоршаған ортаның табиғатын сақтап қалу керек. Бұл 

қарама-қайшылық жүйелі мінез-құлыққа ие көптеген мәселелермен 

байланысты. Біріншіден, сарқылатын табиғи ресурстарды игеру өте жоғары 
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қарқынмен өсті (мұнай, газ, ағаш және т.б.). Екіншіден, қоршаған ортаға 

тасталатын қоқыстар мен қалдықтарды қысқарту қажеттілігі тұр.  

Осыған байланысты тұрақты дамуға жетудің негізгі механизмі ретінде 

табиғатты тиімді пайдалану түсінігі бірінші орынға ие болады.   

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мынаған негізделеді:  

 Ресурстарды қорғау – оларды кешенді пайдалану, өндірістің 

ресурсқа деген қажеттілігін азайту, аз қалдықты технологиялар; 

 Тірі табиғатты қорғау – қорықтық іс-әрекет және өсімдіктер мен 

жануарлар әлемін тиімді пайдалану; 

 Қоршаған ортаны қорғау – рекреациялық аймақтарды кеңейту, 

технологиялық, құқытық, әкімшіліктік және т.б. әрекеттер.  

Сондықтан да табиғатты тиімді пайдалану туралы жалпы қағидалар мен 

экологиялық заңдар орындалмаған жағдайда болатын бұзылулар, жоғары оқу 

орнында оқитын болашақ эколог-мамандар үшін қажетті болып саналады.  

Табиғат пен қоғам арасындағы мәселелердің бір-бірімен байланысы 

ғалымдардың да, тәжірибешілердің де назарында әрдайым болған, дегенмен 

ХХ ғасырда табиғат байлықтарын тиімді пайдаланбауға алып келген 

ресурстарды шамадан тыс пайдалану орын алды. Қоршаған табиғи орта мен 

дамушы қоғам арасындағы күрделі шиеленіскен байланыс туралы алғаш 

В.И.Вернадский еңбектерінде баяндалады. Сонымен бірге бұл мәселемен  

В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев секілді ғалымдар да айналысты.  

1924 жылы КСРО – да Г.А. Кожевников пен Н.М. Кулагиннің бастамасымен 

табиғатты қорғау бойынша Жалпы Ресейлік қоғам құрылған болатын, оның 

мақсаты көптеген адамдар тобын табиғатты қорғауға шақыру болып 

саналады. Сондықтан да қазіргі заманғы табылдырықта қоршаған ортаға 

деген антропогендік әсер; табиғатты тиімді және санасыз пайдалану; табиғи 

ресурстарды, олардың классификациясы мен мағынасын, пайдаланудың түрі 

мен формасын анықтау (лицензиялау, лимиттеу, келісім және т.б.); табиғатты 

пайдалану және оның жаратылыстану ғылымдары арасындағы орны және т.б. 

мәселелер ерекшеленеді.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1 БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА КІРІСПЕ 

 

Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстар 

Табиғат тұжырымдамасына кіріспе. Табиғат және жаратылыстану 

циклының орны. Табиғи ресурстарды дамытудың экстенсивті және 

интенсивті жолы. Ұтымды және ұтымсыз табиғатты пайдалану. Табиғи 

ресурстар және олардың классификациясының мәні, формалары мен 

пайдалануын  анықтау. Табиғатты пайдаланудағы экологиялық менеджмент 

әдістері. 

 

Жердің экологиялық проблемалары 
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Экологиялық дағдарыс және экологиялық апат туралы түсінік. 

Экологиялық факторлар және олардың биосферадағы өзара қарым-қатынасы. 

Жер климатының антропогендік өзгерісі және оның табиғи  ортаға әсері. 

Парниктік эффект. Ластану түрлері. Атмосфераның ластану ерекшеліктері 

және оның салдары. Гидросфераның ластануы және оның салдары. Арал 

теңізі трагедиясы, Мексика шығанағының  мұнай және ластану мәселесі т.б. 

Литосфераға техногендік әсерлердің негізгі түрлері. Литосфераның 

ластануы. Топырақтың ластануының  негізгі ерекшеліктері. Топырақ 

қабатының антропогендік өзгерістері. Табиғатты пайдаланудың экологиялық 

және географиялық негіздері. 

 

Қоршаған орта және оның адам денсаулығына әсері 

Қоғамдық денсаулық сақтау түсінігі. Адам денсаулығына әсер ететін 

ластанулар, олардың түрлері.  

Климаттық факторлар және олардың әсері. Химиялық және 

биологиялық факторлар. Ауа сапасы мен адам денсаулығы. Тамақтану және 

адам денсаулығы. Аурулар мен патологиялық жағдайлардың қоршаған орта 

факторларына тәуелділігі бойынша дәрежесі мен сипатына қарай жіктелуі. 

Жұқпалы және жұқпалы емес аурулары. Қоршаған орта жағдайларына адам 

бейімделуі және мұра. 

 

Урбандалған жерлердің мәселелері 

Қоғам дамуы барысында қалалық жерлерді арттыру.  

Қаланың экологиялық ерекшеліктері және экологиялық мәртебесі. 

Урбанизация және оның кезеңдері. Қаланың микроклиматы және  

қалалардың жіктелуі. Қаланың аумағын функционалдық аймаққа бөлуі. Қала 

гетеротрофты экожүйе ретінде. Қаланың ластануы. Көлік мәселелері. 

Урбанизация мәселелерін  шешу жолдары. 

 

II БӨЛІМ. САЛАЛАР БОЙЫНША ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Минералды-шикізат саласы 

Минералды ресурстардың қорлары мен бөлінуі, олардың сарқылуы.  

Табиғи байлықтардың орындарының негізгі көрсеткіштері. Минералды 

ресурстарды бағалау. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану және оның 

ерекшеліктері. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану функциялау 

кезеңдері. ҚР минералды-шикізатты табиғатты пайдалану ерекшеліктері. 

Техногенез салдарын жою. Минералды-шикізатты табиғатты пайдалану 

дамуының ұтымды жағдайлары.  

 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану 

Селитебті және ауыл-шаруашылықты табиғатты пайдалану және  оның 

Қазақстандағы ерекшеліктері.  Селитебті және ауыл-шаруашылықты 

табиғатты пайдалану әсеріне байланысты өзгерістер мен салдарлар. Ауыл 
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шаруашылықты геотехникалық жүйелер. Ауыл шаруашылықты табиғатты 

пайдаланудың ұтымды дамуына бағытталған іс-шаралар. Топырақ 

құнарлылығын қалпына келтіру. Мелиорация. 

 

Су шаруашылығы 

Су шаруашылығы, оның адам өміріндегі рөлі. Су ресурстарымен 

қамтамасыз ету. Су шаруашылығы жиынтығының экологиялық мәселелері. 

ҚР су қоры. Су ресурстарын әртүрлі шаруашылық салаларында және ауыл 

шаруашылығында пайдалану. Су ресурстарын тиімді пайдалану.  

 

Орман шаруашылығы 

Орманды пайдалану және оның ерекшеліктері. Орманды пайдалануды 

дамытудың ұтымды критерилері. Орман шаруашылығының геотехникалық 

жүйелері және олардың функциялары. Биологиялық ресурстар және олардың 

адам өміріндегі маңызы. Орман шаруашылығын ұтымды дамытуға 

бағытталған іс-шаралар. Биологиялық әртүрлiлiктi сақтау.  

Рекреациялық табиғатты пайдалану 

 

Рекреациялық табиғатты пайдаланудың түрлері. Рекреациялық 

табиғатты пайдаланудың ерекшеліктері. Рекреационды потенциал. Аймақтық 

рекреационды жүйелер. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың мағынасы, 

олардың түрлері және қорықтық мәселе. Туризмның дамуы. 

 

III БӨЛІМ. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ 

 

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық механизмдері және 

Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері 

Табиғи ресурстарды пайдалану тәсілдері. Қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі іс-шаралар құны. Табиғатты пайдалану төлемі. Табиғи ресурстарды 

қалыптастыру бағасы. Ауыл шаруашылығы саласында жер төлемінің негізгі 

мазмұны. Суды пайдалануға төленетін төлемдерді тағайындаудың негізгі 

принциптері. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты  пайдалануды 

басқаруды ынталандыру. (лицензиялар, сертификаттар, қаржыландыру және 

несиелеу, төлемдер, жеңілдіктер, экологиялық қорлар және т.б.) Экологиялық 

құқық пәні және түсінігі. Экологиялық құқық жүйесі, принциптері, әдістері. 

Салауатты қоршаған ортаға, азаматтардың құқығы. Қоршаған ортаны қорғау 

туралы ақпарат құқықтық негізі. Табиғатты пайдалану құқығы және 

қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмі. Ауыл шаруашылық 

қызметіне қойылатын экологиялық талаптар. Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың және нысандардың, рекреация аймақтардың, экологиялық 

төтенше және экологиялық апат аймақтарының құқықтық режимi.  Жердi, 

жер қойнауын және суларды пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимi. 

Экологиялық құқық бұзушылықтардың заңды жауапкершіліктері.  
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Табиғатты пайдалануды басқару 

Экологиялық басқару түсінігі. Экологиялық басқару функциясының 

жүйесі. Экологиялық басқару функциясын жүзеге асыратын үкімет 

органдарының жүйесі. Арнайы уәкілетті мемлекеттік органдар. Табиғатты 

ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін 

жетілдіру. Табиғатты ұтымды пайдалануға басқа  мемлекеттік органдардың 

жауапкершілігі. Табиғатты қорғау саласындағы ақпарат құралдарының рөлі.  

Табиғатты пайдалануды басқару нысандары мен әдістері. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қоршаған ортаға антропогендік әсердің түрлері.  

2. Жердің табиғи жүйелерінің қазіргі жағдайы.  

3. Қазақстанның экологиялық мәселелерін талдау.  

4. Табиғатты қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі 

мәселелері мен міндеттері.  

5. Өндірісте қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті.  

6. Биосфера мен олардың шекараларының өзара байланыстары.  

7. Топырақ және орманның шаруашылықтық мағынасы.  

8. Қоршаған орта сапасының төмендеуінің факторлары.  

9. Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаның сапасы.  

10. Қазақстан экономикасының құрылымы.  

11. Экономикалық бағалаудың түрлері және оларды пайдалану.  

12. Жердің жалпы ауылшаруашылықтық сипаттамасы: категориялар, 

құнарлылық түрлері,  ҚР жерінің жағдайы.  

13. Орманның экономикалық бағасы.  

14. Қоршаған ортаның ластануынан келетін экономикалық, 

әлеуметтік зияндылықты анықтау.  

15. Экологиялық мониторинг. 

16. Халықаралық бірлестіктің бағыттары және негізгі қағидалары.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ  

 

1. Мұнай-газ саласында табиғатты тиімді пайдалану мақсатындағы 

заманауи әдістер мен технологиялар.  

2. Металлургия саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

3. Машина жасау саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

4. Табиғатты пайдаланудағы ресурстық айналым.  

5. ҚР энергетикасының экологиялық мәселелері.  

6. ЖЭК заманауи құрылымы.  
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7. Ауылшаруашылық саласында табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

8. ЖКХ энергоүнемділіктің мәселелері. 

9. Қайта өңдеу өнеркәсібіндегі табиғатты тиімді пайдалану 

мақсатындағы заманауи әдістер мен технологиялар.  

10. Табиғи ресурстар төлемі.  

11. Қоршаған орта ластануын төмендету әдістерін ынталандыру.  

12. Жерді эрозиядан қорғау және топырақты құқықтық қорғау 

жөнінде іс-шаралар жүйесі.  

13. Инфрақұрылымдық жобалар салудағы қоршаған ортаның өзгеруі.  

14. Қоршаған ортаның қатты тұрмыстық қалдықтармен ластануы, 

оларды утилизациялау мәселелері.  

15. Жер шары тұрғындарын урбандау. Мегаполистер.   

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тұрақты көлік. Болашақ көлігі.  

2. Әлемдік экономиканы экологияландыру: мифтер немесе шындық. 

3. Энергоүнемдеу әдістері.  

4. Ғылыми-техникалық үрдіс және өркениеттің дамуы.  

5. Қазақстандағы тұрақты даму қағидаларын іске асыру. 

6. Парниктік эффект. 

7. Гидросфераны химиялық ластанудан қорғау. 

8. Ақылды қалалардың дамуы.  

9. Қайта қалпына келетін энергия көздерін ендіру (нақты елді мысал 

ретінде келтіру). 

10. Болашақ энергиясын іздеу және ашу.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Рациональное использование природных ресурсов» предназначен  

для магистрантов, обучающихся по специальности «6М060800 – Экология» и 

нацелен на формирование основополагающих знаний, связанных с 

освоением, использованием и охраной природных условий и ресурсов живой 

природы и окружающей среды человека. Данная дисциплина позволит 

магистрантам уверенно ориентироваться в информации как теоретического 

так и практического характера.  

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать:   

- значение природных ресурсов в жизни человека, их роль в 

биосфере; историю развития рационального природопользования;   

- классификации и группы природных ресурсов, их использование;  

- о динамике отношений систем «человек-общество-природа», 

«человек-общество-окружающая среда»;  

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы, 

правила охраны природы) в РК и мире. 

уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- устанавливать причинно-следственную связь между загрязнением 

окружающей природной среды (в результате использования природных 

ресурсов) и здоровьем человека; 

- строить графики, диаграммы, схемы экологических зависимостей и 

выводить на их основе закономерности; 

- уметь определять и обобщать основные причины загрязнения 

окружающей природной среды в отраслевом природопользовании; 
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- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, экологических, экономических и демографических 

проблем и взаимоотношений природы и общества. 

владеть:  

- теоретическими и практическими навыками по определению 

приоритетных направлений рационального природопользования; 

- навыками постановки и решения конкретных задач по рациональному 

использованию и охране ресурсов; 

- методами учета и расчетов применительно к конкретной ситуации; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения 

полученной информации. 

Пререквизиты: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, промышленная экология. 

Постреквизиты:  эколого-экономические основы природопользования, 

менеджмент окружающей среды, хранение, переработка и утилизация 

отходов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие  компетенции: 

инструментальные компетенции:  

- владеть технической, биологической, экономической, 

юридической и социальной сторонами глобального экологического кризиса, 

уметь составить интегративную научную модель глобального экологического 

кризиса;  

- уметь проводить логическую дискуссию по темам, связанным с 

решением природоохранных задач;  

- использовать углубленные профессиональные теоретические и 

практические знания для проведения научных исследований  и для принятия 

экологически обоснованных решений в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

межличностные компетенции:  

умение работать в команде и  принимать решения в области охраны 

окружающей среды на междисциплинарной основе.  

системные компетенции:   

- развивать экологоцентрическое мышление, эколого-социальную 

ответственность;  

- уметь критически осмысливать тенденции развития эколого-

экономических систем;  

- способность вносить реальный вклад в совершенствование 

экологической политики и в обеспечение экологической безопасности 

Республики Казахстан. 

предметные компетенции:  
- владеть практическими навыками обработки экологической 

информации с использованием компьютерных технологий для решения задач 

эффективного природопользования;  
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- уметь оценивать и внедрять «экологосовместимые», 

ресурсоэкономные технологии. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 

предметам: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, экологическая химия, промышленная экология, 

техногенная экология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

 
Наименование тем 

 
Введение в курс. Цели и задачи рационального использования 

природных ресурсов.  
 

 РАЗДЕЛ І. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1 Природопользование и природные ресурсы 

2 Биосфера: ее структура и роль 

3 Экологические проблемы Земли 

4 
Окружающая среда и ее влияние на здоровье 

человека 
 

5 Проблемы урбанизированных территорий 

 РАЗДЕЛ ІІ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ 

6 Минерально-сырьевая отрасль 

7 Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

8 Водное хозяйство 

9 Лесопользование 

10 Рекреационное природопользование 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. ЭКОНОМИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

11 Экономические механизмы охраны окружающей среды  

12 Правовые основы природопользования в Казахстане 

 РАЗДЕЛ ІV. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

13 Научно-технический прогресс в природопользовании  

14 Управление природопользованием 

15 
Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих 

знаний, связанных с освоением, использованием и охраной природных 

условий и ресурсов живой природы и окружающей среды человека. 
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Задачи дисциплины: сформировать представление о природных 

ресурсах, их классификации и назначении; изучить историю развития 

рационального природопользования;  определить современные проблемы 

охраны природы  в РК и мире; изучить механизмы и методы охраны ресурсов 

и живой природы; развить навыки в решении практических задач с 

использованием региональных особенностей. 

Объектом природопользования выступает комплекс взаимоотношений в 

пространственно-временных границах между использованием природных 

ресурсов, естественными условиями жизни общества и его социально-

экономическим развитием в конкретных природных и социально-

экономических условиях на определенной территории. 

Развитие современной цивилизации имеет противоречивый характер. 

Одним из основных противоречий современности выступает обеспечение 

высокого экономического роста стран, с одной стороны, и сохранение 

природной окружающей среды для благополучия будущих поколений. Это 

противоречие связано с рядом проблем, которые носят системный характер. 

Во-первых, значительно возросла добыча исчерпаемых природных ресурсов 

(нефть, газ, древесина и т.д.). Во-вторых, существует необходимость 

сокращения выбросов и отходов в окружающую среду. 

В связи с этим на первый план выходит такое направление как 

рациональное природопользование, как один из основных механизмов 

достижения устойчивого развития.  

Рациональное использование природных ресурсов базируется на: 

 охрана ресурсов – их комплексное использование, снижение 

ресурсоемкости производств, малоотходные технологии;  

 охрана живой природы – заповедное дело и рациональное 

использование растительного и животного мира;  

 охрана окружающей среды – расширение рекреационных зон, 

технологические, правовые, административные и другие меры.  

Поэтому знание общих принципов рационального природопользования 

и нарушений, которые возникают при невыполнении экологических законов, 

необходимы всем будущим специалистам-экологам, которые обучаются в 

вузе. 

Проблемы взаимодействия общества и природы всегда находились в 

центре внимания, как ученых, так и практиков, но лишь в  XX веке резко 

ускорился темп использования природных ресурсов, который на 

нерациональность их использования. Необходимость изучения сложных 

взаимосвязей между окружающей природой и развивающимся обществом 

была изложена В. И. Вернадским. Помимо него этим вопросом занимались 

такие ученые как В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев. В 1924 г. В 

СССР по инициативе Г.А. Кожевникова и Н.М. Кулагина было образовано 

Всероссийское общество охраны природы, целью которого было привлечь к 

борьбе за охрану окружающей среды возможно большее количество людей. 

Поэтому на современном этапе отчетливо выделяется антропогенное 
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воздействие на окружающую среду; рациональное и нерациональное 

природопользование; определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования (лицензирование, лимитирование, 

договор и др.); природопользование и его место в цикле естественных наук. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Природопользование и природные ресурсы 

Введение в концепцию природопользования. Природопользование и его 

место в цикле естественных наук. Экстенсивный и интенсивный путь 

развития природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования. Методы исследований, 

использующиеся в природопользовании. 

 

Биосфера: ее структура и роль. 

Учение о биосфере. Понятие биосферы: ее структура и роль. Живое 

вещество планеты. Атмосфера: ее структура и характеристика. Гидросфера: 

ее структура и характеристика. Литосфера: ее структура и характеристика. 

Педосфера: ее структура и характеристика. Принципы организации 

биосферы. Биосфера – глобальная экосистема. Изменения биосферы. 

 

Экологические проблемы Земли 

Понятие экологического кризиса и экологической катастрофы. 

Экологические факторы и их взаимодействие в биосфере. Антропогенные 

изменения климата Земли и их влияние на природную среду. Парниковый 

эффект. Виды загрязнения. Особенности загрязнения атмосферы и их 

последствия. Загрязнение гидросферы и их последствия. Трагедия 

Аральского моря, загрязнение в Мексиканском заливе нефтью и т.д. 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Загрязнение 

литосферы. Основные особенности загрязнения  почв. Антропогенные 

изменения почвенного покрова. Эколого-географические основы 

природопользования.  

 

Окружающая среда и ее влияние на здоровье человека 

Понятие о здоровье населения. Загрязнения, их виды, влияющие на 

здоровье человека. Факторы риска окружающей среды для здоровья человека. 

Климатические факторы и их воздействие. Химические и биологические 

факторы. Качество воздуха и здоровье человека. Питание и здоровье 

человека. Классификация болезней и патологических состояний по степени и 

характеру их зависимости от факторов окружающей среды. Инфекционные и 

неинфекционные болезни. Наследственность и адаптация человека к 
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условиям окружающей среды. 

 

Проблемы урбанизированных территорий 

Увеличение  урбанизированных территорий в процессе развития 

общества. 

Экологическая специфика и экологический статус города. Урбанизация и 

ее стадии. Микроклимат города, классификация городов. Функциональное 

зонирование города. Город как гетеротрофная экосистема. Загрязнение 

городов. Транспортные проблемы. Болезни цивилизации. Поиск путей 

решения проблем урбанизации. 

 

РАЗДЕЛ II. «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ» 

 

Минерально-сырьевая отрасль 

Распределение и запасы минеральных ресурсов, их исчерпаемость.  

Основные характеристики месторождений полезных ископаемых. 

Оценка минеральных ресурсов. Минерально-сырьевое природопользование и 

его особенности. Стадии функционирования минерально-сырьевого 

природопользования. Особенности минерально-сырьевого 

природопользования в РК. Ликвидация последствий техногенеза. Критерии 

рациональности развития минерально-сырьевого природопользования.  

 

Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

Селитебное и сельскохозяйственное природопользование и его 

особенности в Казахстане. Изменения и последствия, связанные с 

воздействием сельскохозяйственного и селитебного природопользования на 

природную среду. Сельскохозяйственные геотехнические системы. 

Мероприятия, направленные на рациональное развитие 

сельскохозяйственного природопользования. Восстановление плодородия 

почв. Мелиорация. 

 

Водное хозяйство 

Водные ресурсы, их роль в жизни человека. Обеспеченность водными 

ресурсами. Экологические проблемы водохозяйственного комплекса. 

Водный фонд РК. Использование водных ресурсов различными отраслями 

промышленности и сельского хозяйства. Рациональное использование 

водных ресурсов. 

 

Лесное хозяйство 

Лесопользование и его особенности. Критерии рациональности развития 

лесопользования. Лесохозяйственные геотехнические системы и их функции. 

Биологические ресурсы, их значение в жизни человека. Мероприятия, 

направленные на рациональное развитие лесопользования. Сохранение 

биологического разнообразия.  
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Рекреационное природопользование 

Виды рекреационного природопользования. Особенности 

рекреационного природопользования. Рекреационный потенциал. 

Территориальные рекреационные системы. Значение особо охраняемых 

природных территорий, их виды и заповедное дело. Развитие туризма.  

 

РАЗДЕЛ III. «ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

Экономические механизмы природопользования и охраны 

окружающей среды 

Способы использования природных ресурсов. Затраты на 

природоохранные мероприятия. Платность природопользования. 

Формирование цены на природные ресурсы. Использование 

ассимиляционного потенциала природной среды. Плата за недра и ее 

функции. Платежи за минеральные ресурсы. Основное содержание платы за 

землю в сфере сельского хозяйства. Основные принципы уcтaновления 

платежей за используемую воду. Стимулирование охраны окружающей 

среды и рационального природопользования (выдача прав, лицензий, 

сертификатов, финансирование и кредитование, платежи, льготы, 

природоохранные фонды и др).  

 

Правовые основы природопользования в Казахстане 

Понятие и предмет экологического права. Система, принципы, методы 

экологического права. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей 

среды. Право природопользования и правовой механизм охраны 

окружающей среды. Экологические требования к хозяйственной 

деятельности. Правовой режим ООПТ и объектов, рекреационных зон, зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

Правовой режим использования и охраны земель, недр и вод. Правовой 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

 

РАЗДЕЛ IV. «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Научно-технический прогресс (НТП) в природопользовании 

Сущность, роль и основные направления НТП в природопользовании. 

Технологии по охране воздушного бассейна. Малоотходная добыча и 

переработка минеральных ресурсов. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий в промышленности. Коммунальный сектор и 

ресурсосберегающие технологии. Внедрение новых водосберегающих 

технологий в сельском хозяйстве. Очистка сточных вод. Переход Казахстана 
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к «зеленой экономике». Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в РК. Увеличение использования возобновляемых 

источников энергии и технологий на их основе.  

 

Управление природопользованием 

Понятие экологического управления. Система функций экологического 

управления. Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции экологического управления. Специально уполномоченные 

государственные органы. Совершенствование системы управления охраной 

природы и рациональным природопользованием. Совершенствование работы 

государственных структур по охране природы. Ответственность за 

рациональное природопользование других местных органов. Роль 

общественности и СМИ в охране природы. Формы и методы управления 

природопользованием. 

 

Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования 

Международное сотрудничество в области энерго- и ресурсосбережения. 

Формирование международного природоохранного движения. 

Международное антиядерное движение: его достижения и перспективы. 

Глобальные цели ООН. Усилия мирового сообщества в области достижения 

устойчивого развития. Значение популяризации экологического движения в 

Казахстане и мире. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Современное состояние природных систем Земли. 

3. Анализ экологических проблем Казахстана. 

4. Основные проблемы и задачи охраны природы и рационального 

природопользования. 

5. Взаимодействие общества и природы в процессе производства. 

6. Границы, составляющие части, взаимосвязи биосферы. 

7. Хозяйственное значение почв, лесов. 

8. Факторы ухудшения качества окружающей среды 

9. Природные ресурсы и качество окружающей среды. 

10. Структура экономики Казахстана. 

11. Виды экономических оценок и назначение их использования. 

12. Общая характеристика земель сельскохозяйственного 

назначения: категории, виды плодородия, coстояние земель в РК. 

13. Экономическая оценка леса. 

14. Определение экономического, социального ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 
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15. Экологический мониторинг. 

16. Основные принципы и направления международного 

сотрудничества. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Современные методы и технологии, применяемые в нефтегазовой 

отрасли в целях рационального природопользования. 

2. Современные методы и технологии, применяемые в 

металлургической отрасли в целях рационального природопользования. 

3. Современные методы и технологии, применяемые в 

машиностроении в целях рационального природопользования. 

4. Ресурсный цикл в природопользовании. 

5. Экологические проблемы энергетики РК. 

6. Современная структура ТЭК. 

7. Современные методы и технологии, применяемые в сельском 

хозяйстве в целях рационального природопользования. 

8. Проблемы энергоэффективности ЖКХ. 

9. Современные методы и технологии, применяемые в 

перерабатывающей промышленности в целях рационального 

природопользования. 

10. Плата за природные ресурсы. 

11. Методы стимулирования снижения загрязнения ОС. 

12. Система мероприятий по защите земель от эрозии, правовая 

охрана почв. 

13. Изменение окружающей среды при строительстве 

инфраструктурных проектов. 

14. Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами, 

проблемы их утилизации. 

15. Урбанизация населения земного шара. Мегаполисы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Устойчивый транспорт. Транспорт будущего. 

2. Экологизация мировой экономики: мифы или реальность. 

3. Методы энергосбережения. 

4. Научно-технический прогресс и развитие цивилизации. 

5. Реализация принципов устойчивого развития в Казахстане. 

6. Парниковый эффект. 

7. Охрана гидросферы от химического загрязнения. 

8. Развитие умных городов. 
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9. Внедрение возобновляемых источников энергии (на примере 

конкретной страны). 

10. Поиск и открытие энергии будущего. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 447 с. 

2. Пискулова Н. А. Экология и глобализация. М.: МГИМО-

Университет, 2010. – 398 с. 

3. Колесников С. И. Экологические основы природопользования. 

Учебник, 2010. – 451 с. 

4. Арустамов Э.Л., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические 

основы природопользования - М., 2001. 

5. Комаров И.В.  Рациональное использование природных ресурсов 

и ресурсные циклы. – М.: Наука, 2005. – 512 с. 

6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. 

Учебник. – М., Изд. - торговая корпорация «Дашков и К», 2005.  

7. Константинов В.М., Чалидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. Учебное пособие.- М., Изд. центр «Академия», 2007.  

 

Дополнительная: 

1. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей 

среды. – М., Аспект-Пресс, 2007. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – 

М.,ИД «ФОРУМ», 2009. 

3. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана. – М.: ВШ, 2003. – 125 

с. 

4. Козырев А.И., Костин А.М., Экология, хозяйство, окружающая 

среда. – М., 2009. 

5. Красная книга Казахской ССР (Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных и растений). Ч. 2. Растения. – Алма-

Ата: Наука КазССР, 1981. – 260 с. 

6. Красная книга Казахстана, 1996 г.  

7. Мовчан В.Н. Экология человека. СПб.: СПбГУ, 2004. – 290 с.  

8. Тупикин Е.И. Общая экология: словарь – справочник. – М., 2007. 

9. Тонкопий М.С. Практикум по экономике природополъзования. 

Алматы, 2001.  

10. Гирусов Э.В. Экология и экономика природополъзования - М.: 

Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 
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RIPR 5301 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Объем – 2 кредита  

 

Автор: 

Минжанова Гульдана Маратовна – кандидат химических наук, 

и.о.доцента кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

 

Рецензенты: 

Ерубаева Гульжан Кикбаевна -  кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма и сервиса университета «Туран» 

Мажренова Наиля Рахимбековна - доктор химических наук, профессор 

Казахского Национального Университета  имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Рациональное использование природных ресурсов» предназначен  

для магистрантов, обучающихся по специальности «6М060800 – Экология» и 

нацелен на формирование основополагающих знаний, связанных с 

освоением, использованием и охраной природных условий и ресурсов живой 

природы и окружающей среды человека. Данная дисциплина позволит 

магистрантам уверенно ориентироваться в информации как теоретического 

так и практического характера.  

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать: 

- значение природных ресурсов в жизни человека, их роли в 

биосфере; историю развития рационального природопользования;  

- классификации и группы природных ресурсов, их использование; 

о динамике отношений систем «человек-общество-природа», «человек-

общество-окружающая среда»;  

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы, 

правила охраны природы) в РК и мире. 

уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- устанавливать причинно-следственную связь между загрязнением 

окружающей природной среды (в результате использования природных 

ресурсов) и здоровьем человека; 

- строить графики, диаграммы, схемы экологических зависимостей и 

выводить на их основе закономерности; 

- уметь определять и обобщать основные причины загрязнения 

окружающей природной среды в отраслевом природопользовании; 
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- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, экологических, экономических и демографических 

проблем и взаимоотношений природы и общества. 

владеть:  

- теоретическими и практическими навыками по определению 

приоритетных направлений рационального природопользования; 

- навыками постановки и решения конкретных задач по рациональному 

использованию и охране ресурсов; 

- методами учета и расчетов применительно к конкретной ситуации; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения 

полученной информации. 

Пререквизиты: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, промышленная экология. 

Постреквизиты:  эколого-экономические основы природопользования, 

менеджмент окружающей среды, хранение, переработка и утилизация 

отходов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие   компетенции: 

инструментальные компетенции:  

- владеть технической, биологической, экономической, 

юридической и социальной сторонами глобального экологического кризиса, 

уметь составить интегративную научную модель глобального экологического 

кризиса;  

- уметь проводить логическую дискуссию по темам, связанным с 

решением природоохранных задач;  

- использовать углубленные профессиональные теоретические и 

практические знания для проведения научных исследований  и для принятия 

экологически обоснованных решений в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 межличностные компетенции:  

- умение  работать в команде и  принимать решения в области 

охраны окружающей среды на междисциплинарной основе.   

 системные компетенции:   

- развивать экологоцентрическое мышление, эколого-социальную 

ответственность;  

- уметь критически осмысливать тенденции развития эколого-

экономических систем;  

- способность вносить реальный вклад в совершенствование 

экологической политики и в обеспечение экологической безопасности 

Республики Казахстан. 

предметные компетенции:  
- владеть практическими навыками обработки экологической 

информации с использованием компьютерных технологий для решения задач 

эффективного природопользования;  
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- уметь оценивать и внедрять «экологосовместимые»,  

ресурсоэкономные технологии. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 

предметам: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, экологическая химия, промышленная экология, 

техногенная экология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

 
Наименование тем 

 
Введение в курс. Цели и задачи рационального использования 

природных ресурсов 
 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1 Природопользование и природные ресурсы 

2 Экологические проблемы Земли 

3 
Окружающая среда и ее влияние на здоровье 

человека 
 

4 Проблемы урбанизированных территорий 

 РАЗДЕЛ II. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ 

5 Минерально-сырьевая отрасль 

6 Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

7 Водное хозяйство 

8 Лесопользование 

9 Рекреационное природопользование 

 
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

10 Экономические механизмы охраны окружающей среды  

11 Правовые основы природопользования в Казахстане 

 РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

12 Научно-технический прогресс в природопользовании  

13 Управление природопользованием 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих 

знаний, связанных с освоением, использованием и охраной природных 

условий и ресурсов живой природы и окружающей среды человека. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о природных 

ресурсах, их классификации и назначении; изучить историю развития 

рационального природопользования;  определить современные проблемы 

охраны природы  в РК и мире; изучить механизмы и методы охраны ресурсов 
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и живой природы; развить навыки в решении практических задач с 

использованием региональных особенностей. 

Объектом природопользования выступает комплекс взаимоотношений в 

пространственно-временных границах между использованием природных 

ресурсов, естественными условиями жизни общества и его социально-

экомическим развитием в конкретных природных и социально-

экономических условиях на определенной территории. 

Развитие современной цивилизации имеет противоречивый характер. 

Одним из основных противоречий современности выступает обеспечение 

высокого экономического роста стран, с одной стороны, и сохранение 

природной окружающей среды для благополучия будущих поколений. Это 

противоречие связано с рядом проблем, которые носят системный характер. 

Во-первых, значительно возросла добыча исчерпаемых природных ресурсов 

(нефть, газ, древесина и т.д.). Во-вторых, существует необходимость 

сокращения выбросов и отходов в окружающую среду. 

 В связи с этим на первый план выходит такое направление как 

рациональное природопользование, как один из основных механизмов 

достижения устойчивого развития.  

Рациональное использование природных ресурсов базируется на: 

 охрана ресурсов – их комплексное использование, снижение 

ресурсоемкости производств, малоотходные технологии;  

 охрана живой природы – заповедное дело и рациональное 

использование растительного и животного мира;  

 охрана окружающей среды – расширение рекреационных зон, 

технологические, правовые, административные и другие меры.  

Поэтому знание общих принципов рационального природопользования 

и нарушений, которые возникают при невыполнении экологических законов, 

необходимы всем будущим специалистам-экологам, которые обучаются в 

вузе. 

Проблемы взаимодействия общества и природы всегда находились в 

центре внимания, как ученых, так и практиков, но лишь в  XX веке резко 

ускорился темп использования природных ресурсов, который на 

нерациональность их использования. Необходимость изучения сложных 

взаимосвязей между окружающей природой и развивающимся обществом 

была изложена В. И. Вернадским. Помимо него этим вопросом занимались 

такие ученые как В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев. В 1924 г. В 

СССР по инициативе Г.А. Кожевникова и Н.М. Кулагина было образовано 

Всероссийское общество охраны природы, целью которого было привлечь к 

борьбе за охрану окружающей среды возможно большее количество людей. 

Поэтому на современном этапе отчетливо выделяется антропогенное 

воздействие на окружающую среду; рациональное и нерациональное 

природопользование; определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования (лицензирование, лимитирование, 

договор и др.); природопользование и его место в цикле естественных наук. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Природопользование и природные ресурсы 

Введение в концепцию природопользования. Природопользование и его 

место в цикле естественных наук. Экстенсивный и интенсивный путь 

развития природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования. Методы исследований, 

использующиеся в природопользовании. 

 

Экологические проблемы Земли 

Понятие экологического кризиса и экологической катастрофы. 

Экологические факторы и их взаимодействие в биосфере. Антропогенные 

изменения климата Земли и их влияние на природную среду. Парниковый 

эффект. Виды загрязнения. Особенности загрязнения атмосферы и их 

последствия. Загрязнение гидросферы и их последствия. Трагедия 

Аральского моря, загрязнение в Мексиканском заливе нефтью и т.д. 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Загрязнение 

литосферы. Основные особенности загрязнения  почв. Антропогенные 

изменения почвенного покрова. Эколого-географические основы 

природопользования.  

 

Окружающая среда и ее влияние на здоровье человека 

Понятие о здоровье населения. Загрязнения, их виды, влияющие на 

здоровье человека. Факторы риска окружающей среды для здоровья человека. 

Климатические факторы и их воздействие. Химические и биологические 

факторы. Качество воздуха и здоровье человека. Питание и здоровье 

человека. Классификация болезней и патологических состояний по степени и 

характеру их зависимости от факторов окружающей среды. Инфекционные и 

неинфекционные болезни. Наследственность и адаптация человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Проблемы урбанизированных территорий 

Увеличение  урбанизированных территорий в процессе развития 

общества. 

Экологическая специфика и экологический статус города. Урбанизация и 

ее стадии. Микроклимат города, классификация городов. Функциональное 

зонирование города. Город как гетеротрофная экосистема. Загрязнение 

городов. Транспортные проблемы. Болезни цивилизации. Поиск путей 

решения проблем урбанизации. 
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РАЗДЕЛ II. «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ» 

 

Минерально-сырьевая отрасль 

Распределение и запасы минеральных ресурсов, их исчерпаемость.  

Основные характеристики месторождений полезных ископаемых. 

Оценка минеральных ресурсов. Минерально-сырьевое природопользование и 

его особенности. Стадии функционирования минерально-сырьевого 

природопользования. Особенности минерально-сырьевого 

природопользования в РК. Ликвидация последствий техногенеза. Критерии 

рациональности развития минерально-сырьевого природопользования.  

 

Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

Селитебное и сельскохозяйственное природопользование и его 

особенности в Казахстане. Изменения и последствия, связанные с 

воздействием сельскохозяйственного и селитебного природопользования на 

природную среду. Сельскохозяйственные геотехнические системы. 

Мероприятия, направленные на рациональное развитие 

сельскохозяйственного природопользования. Восстановление плодородия 

почв. Мелиорация. 

 

Водное хозяйство 

Водные ресурсы, их роль в жизни человека. Обеспеченность водными 

ресурсами. Экологические проблемы водохозяйственного комплекса. 

Водный фонд РК. Использование водных ресурсов различными отраслями 

промышленности и сельского хозяйства. Рациональное использование 

водных ресурсов. 

 

Лесное хозяйство 

Лесопользование и его особенности. Критерии рациональности развития 

лесопользования. Лесохозяйственные геотехнические системы и их функции. 

Биологические ресурсы, их значение в жизни человека. Мероприятия, 

направленные на рациональное развитие лесопользования. Сохранение 

биологического разнообразия.  

 

Рекреационное природопользование 

Виды рекреационного природопользования. Особенности 

рекреационного природопользования. Рекреационный потенциал. 

Территориальные рекреационные системы. Значение особо охраняемых 

природных территорий, их виды и заповедное дело. Развитие туризма.  

 

РАЗДЕЛ III. «ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
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Экономические механизмы природопользования и охраны 

окружающей среды 

Способы использования природных ресурсов. Затраты на 

природоохранные мероприятия. Платность природопользования. 

Формирование цены на природные ресурсы. Использование 

ассимиляционного потенциала природной среды. Плата за недра и ее 

функции. Платежи за минеральные ресурсы. Основное содержание платы за 

землю в сфере сельского хозяйства. Основные принципы уcтaновления 

платежей за используемую воду. Стимулирование охраны окружающей 

среды и рационального природопользования (выдача прав, лицензий, 

сертификатов, финансирование и кредитование, платежи, льготы, 

природоохранные фонды и др).  

 

Правовые основы природопользования в Казахстане 

Понятие и предмет экологического права. Система, принципы, методы 

экологического права. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей 

среды. Право природопользования и правовой механизм охраны 

окружающей среды. Экологические требования к хозяйственной 

деятельности. Правовой режим ООПТ и объектов, рекреационных зон, зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

Правовой режим использования и охраны земель, недр и вод. Правовой 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

 

РАЗДЕЛ IV. «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Научно-технический прогресс (НТП) в природопользовании 

Сущность, роль и основные направления НТП в природопользовании. 

Технологии по охране воздушного бассейна. Малоотходная добыча и 

переработка минеральных ресурсов. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий в промышленности. Коммунальный сектор и 

ресурсосберегающие технологии. Внедрение новых водосберегающих 

технологий в сельском хозяйстве. Очистка сточных вод. Переход Казахстана 

к «зеленой экономике». Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в РК. Увеличение использования возобновляемых 

источников энергии и технологий на их основе. Международное 

сотрудничество в области рационального природопользования. 

Формирование международного природоохранного движения. 

 

Управление природопользованием 

Понятие экологического управления. Система функций экологического 

управления. Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции экологического управления. Специально уполномоченные 
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государственные органы. Совершенствование системы управления охраной 

природы и рациональным природопользованием. Совершенствование работы 

государственных структур по охране природы. Ответственность за 

рациональное природопользование других местных органов. Роль 

общественности и СМИ в охране природы. Формы и методы управления 

природопользованием. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Современное состояние природных систем Земли. 

3. Анализ экологических проблем Казахстана. 

4. Основные проблемы и задачи охраны природы и рационального 

природопользования. 

5. Взаимодействие общества и природы в процессе производства. 

6. Границы, составляющие части, взаимосвязи биосферы. 

7. Хозяйственное значение почв, лесов. 

8. Факторы ухудшения качества окружающей среды 

9. Природные ресурсы и качество окружающей среды. 

10. Структура экономики Казахстана. 

11. Виды экономических оценок и назначение их использования. 

12. Общая характеристика земель сельскохозяйственного 

назначения: категории, виды плодородия, coстояние земель в РК. 

13. Экономическая оценка леса. 

14. Определение экономического, социального ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 

15. Экологический мониторинг. 

16. Основные принципы и направления международного 

сотрудничества. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Современные методы и технологии, применяемые в нефтегазовой 

отрасли в целях рационального природопользования. 

2. Современные методы и технологии, применяемые в 

металлургической отрасли в целях рационального природопользования. 

3. Современные методы и технологии, применяемые в 

машиностроении в целях рационального природопользования. 

4. Ресурсный цикл в природопользовании. 

5. Экологические проблемы энергетики РК. 

6. Современная структура ТЭК. 
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7. Современные методы и технологии, применяемые в сельском 

хозяйстве в целях рационального природопользования. 

8. Проблемы энергоэффективности ЖКХ. 

9. Современные методы и технологии, применяемые в 

перерабатывающей промышленности в целях рационального 

природопользования. 

10. Плата за природные ресурсы. 

11. Методы стимулирования снижения загрязнения ОС. 

12. Система мероприятий по защите земель от эрозии, правовая 

охрана почв. 

13. Изменение окружающей среды при строительстве 

инфраструктурных проектов. 

14. Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами, 

проблемы их утилизации. 

15. Урбанизация населения земного шара. Мегаполисы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Устойчивый транспорт. Транспорт будущего. 

2. Экологизация мировой экономики: мифы или реальность. 

3. Методы энергосбережения. 

4. Научно-технический прогресс и развитие цивилизации. 

5.  Реализация принципов устойчивого развития в Казахстане. 

6. Парниковый эффект. 

7. Охрана гидросферы от химического загрязнения. 

8. Развитие умных городов. 

9. Внедрение возобновляемых источников энергии (на примере 

конкретной страны). 

10.  Поиск и открытие энергии будущего. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 447 с. 

2. Пискулова Н. А. Экология и глобализация. М.: МГИМО-

Университет, 2010. – 398 с. 

3. Колесников С. И. Экологические основы природопользования. 

Учебник, 2010. – 451 с. 

4. Арустамов Э.Л., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические 

основы природопользования - М., 2001. 

5. Комаров И.В.  Рациональное использование природных ресурсов 

и ресурсные циклы. – М.: Наука, 2005. – 512 с. 
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6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. 

Учебник. – М., Изд. - торговая корпорация «Дашков и К», 2005.  

7. Константинов В.М., Чалидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. Учебное пособие.- М., Изд. центр «Академия», 2007.  

 

Дополнительная: 

1. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей 

среды. – М., Аспект-Пресс, 2007. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – 

М.,ИД «ФОРУМ», 2009. 

3. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана. – М.: ВШ, 2003. – 125 

с. 

4. Козырев А.И., Костин А.М., Экология, хозяйство, окружающая 

среда. – М., 2009. 

5. Красная книга Казахской ССР (Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных и растений). Ч. 2. Растения. – Алма-

Ата: Наука КазССР, 1981. – 260 с. 

6. Красная книга Казахстана, 1996 г.  

7. Мовчан В.Н. Экология человека. СПб.: СПбГУ, 2004. – 290 с.  

8. Тупикин Е.И. Общая экология: словарь – справочник. – М., 2007. 

9. Тонкопий М.С. Практикум по экономике природополъзования. 

Алматы, 2001.  

10. Гирусов Э.В. Экология и экономика природополъзования - М.: 

Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 
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RIPR 5301 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Объем – 1 кредит 

 

Автор:   

Минжанова Гульдана Маратовна – кандидат химических наук, 

и.о.доцента кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

 

Рецензенты: 

Ерубаева Гульжан Кикбаевна, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма и сервиса университета «Туран» 

Мажренова Наиля Рахимбековна, доктор химических наук, профессор 

Казахского Национального Университета  имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Рациональное использование природных ресурсов» предназначен  

для магистрантов, обучающихся по специальности «6М060800 – Экология» и 

нацелен на формирование основополагающих знаний, связанных с 

освоением, использованием и охраной природных условий и ресурсов живой 

природы и окружающей среды человека. Данная дисциплина позволит 

магистрантам уверенно ориентироваться в информации как теоретического 

так и практического характера.  

В результате изучения курса магистранты должны:  

знать:   

- значение природных ресурсов в жизни человека, их роли в 

биосфере;  

- историю развития рационального природопользования;   

- классификации и группы природных ресурсов, их использование;  

- о динамике отношений систем «человек-общество-природа», 

«человек-общество-окружающая среда»;  

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы, 

правила охраны природы) в РК и мире. 

уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- устанавливать причинно-следственную связь между загрязнением 

окружающей природной среды (в результате использования природных 

ресурсов) и здоровьем человека; 

- строить графики, диаграммы, схемы экологических зависимостей и 

выводить на их основе закономерности; 

- уметь определять и обобщать основные причины загрязнения 

окружающей природной среды в отраслевом природопользовании; 
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- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, экологических, экономических и демографических 

проблем и взаимоотношений природы и общества. 

владеть:  

- теоретическими и практическими навыками по определению 

приоритетных направлений рационального природопользования; 

- навыками постановки и решения конкретных задач по рациональному 

использованию и охране ресурсов; 

- методами учета и расчетов применительно к конкретной ситуации; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения 

полученной информации. 

Пререквизиты: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, промышленная экология. 

Постреквизиты:  эколого-экономические основы природопользования, 

менеджмент окружающей среды, хранение, переработка и утилизация 

отходов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие   компетенции: 

инструментальные компетенции:   
- владеть технической, биологической, экономической, 

юридической и социальной сторонами глобального экологического кризиса, 

уметь составить интегративную научную модель глобального экологического 

кризиса;  

- уметь проводить логическую дискуссию по темам, связанным с 

решением природоохранных задач;  

- использовать углубленные профессиональные теоретические и 

практические знания для проведения научных исследований  и для принятия 

экологически обоснованных решений в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

межличностные компетенции:    

- умение работать в команде и  принимать решения в области 

охраны окружающей среды на междисциплинарной основе.   

 системные компетенции:   

- развивать экологоцентрическое мышление, эколого-социальную 

ответственность;  

- уметь критически осмысливать тенденции развития эколого-

экономических систем;  

- способность вносить реальный вклад в совершенствование 

экологической политики и в обеспечение экологической безопасности 

Республики Казахстан. 

предметные компетенции:  
- владеть практическими навыками обработки экологической 

информации с использованием компьютерных технологий для решения задач 

эффективного природопользования;  
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- уметь оценивать и внедрять «экологосовместимые»,  

ресурсоэкономные технологии. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 

предметам: экология и устойчивое развитие, безопасность 

жизнедеятельности человека, экологическая химия, промышленная экология, 

техногенная экология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

 Введение в курс. Цели и задачи рационального использования 

природных ресурсов.  
 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1 Природопользование и природные ресурсы 

2 Экологические проблемы Земли 

3 Окружающая среда и ее влияние на здоровье 

человека 
 

4 Проблемы урбанизированных территорий 

 РАЗДЕЛ II. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ 

5 Минерально-сырьевая отрасль 

6 Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

7 Водное хозяйство 

8 Лесопользование 

9 Рекреационное природопользование 

 РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

10 Экономические механизмы охраны окружающей среды и 

правовые основы природопользования в Казахстане 

11 Управление природопользованием 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих 

знаний, связанных с освоением, использованием и охраной природных 

условий и ресурсов живой природы и окружающей среды человека. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о природных 

ресурсах, их классификации и назначении; изучить историю развития 

рационального природопользования;  определить современные проблемы 

охраны природы  в РК и мире; изучить механизмы и методы охраны ресурсов 

и живой природы; развить навыки в решении практических задач с 

использованием региональных особенностей. 

Объектом природопользования выступает комплекс взаимоотношений в 

пространственно-временных границах между использованием природных 
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ресурсов, естественными условиями жизни общества и его социально-

экомическим развитием в конкретных природных и социально-

экономических условиях на определенной территории. 

Развитие современной цивилизации имеет противоречивый характер. 

Одним из основных противоречий современности выступает обеспечение 

высокого экономического роста стран, с одной стороны, и сохранение 

природной окружающей среды для благополучия будущих поколений. Это 

противоречие связано с рядом проблем, которые носят системный характер. 

Во-первых, значительно возросла добыча исчерпаемых природных ресурсов 

(нефть, газ, древесина и т.д.). Во-вторых, существует необходимость 

сокращения выбросов и отходов в окружающую среду. 

В связи с этим на первый план выходит такое направление как 

рациональное природопользование, как один из основных механизмов 

достижения устойчивого развития.  

Рациональное использование природных ресурсов базируется на: 

 охрана ресурсов – их комплексное использование, снижение 

ресурсоемкости производств, малоотходные технологии;  

 охрана живой природы – заповедное дело и рациональное 

использование растительного и животного мира;  

 охрана окружающей среды – расширение рекреационных зон, 

технологические, правовые, административные и другие меры.  

Поэтому знание общих принципов рационального природопользования 

и нарушений, которые возникают при невыполнении экологических законов, 

необходимы всем будущим специалистам-экологам, которые обучаются в 

вузе. 

Проблемы взаимодействия общества и природы всегда находились в 

центре внимания, как ученых, так и практиков, но лишь в  XX веке резко 

ускорился темп использования природных ресурсов, который на 

нерациональность их использования. Необходимость изучения сложных 

взаимосвязей между окружающей природой и развивающимся обществом 

была изложена В. И. Вернадским. Помимо него этим вопросом занимались 

такие ученые как В.В. Докучаев, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев. В 1924 г. В 

СССР по инициативе Г.А. Кожевникова и Н.М. Кулагина было образовано 

Всероссийское общество охраны природы, целью которого было привлечь к 

борьбе за охрану окружающей среды возможно большее количество людей. 

Поэтому на современном этапе отчетливо выделяется антропогенное 

воздействие на окружающую среду; рациональное и нерациональное 

природопользование; определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования (лицензирование, лимитирование, 

договор и др.); природопользование и его место в цикле естественных наук. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Природопользование и природные ресурсы 

Введение в концепцию природопользования. Природопользование и его 

место в цикле естественных наук. Экстенсивный и интенсивный путь 

развития природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Определение природных ресурсов, их классификация и 

значение, формы и виды использования. Методы исследований, 

использующиеся в природопользовании. 

 

Экологические проблемы Земли 

Понятие экологического кризиса и экологической катастрофы. 

Экологические факторы и их взаимодействие в биосфере. Антропогенные 

изменения климата Земли и их влияние на природную среду. Парниковый 

эффект. Виды загрязнения. Особенности загрязнения атмосферы и их 

последствия. Загрязнение гидросферы и их последствия. Трагедия 

Аральского моря, загрязнение в Мексиканском заливе нефтью и т.д. 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Загрязнение 

литосферы. Основные особенности загрязнения  почв. Антропогенные 

изменения почвенного покрова. Эколого-географические основы 

природопользования.  

 

Окружающая среда и ее влияние на здоровье человека 

Понятие о здоровье населения. Загрязнения, их виды, влияющие на 

здоровье человека. Факторы риска окружающей среды для здоровья человека. 

Климатические факторы и их воздействие. Химические и биологические 

факторы. Качество воздуха и здоровье человека. Питание и здоровье 

человека. Классификация болезней и патологических состояний по степени и 

характеру их зависимости от факторов окружающей среды. Инфекционные и 

неинфекционные болезни. Наследственность и адаптация человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Проблемы урбанизированных территорий 

Увеличение  урбанизированных территорий в процессе развития 

общества. 

Экологическая специфика и экологический статус города. Урбанизация и 

ее стадии. Микроклимат города, классификация городов. Функциональное 

зонирование города. Город как гетеротрофная экосистема. Загрязнение 

городов. Транспортные проблемы. Болезни цивилизации. Поиск путей 

решения проблем урбанизации. 

 

РАЗДЕЛ II. «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ» 

 

Минерально-сырьевая отрасль 

Распределение и запасы минеральных ресурсов, их исчерпаемость.  



58 
 

Основные характеристики месторождений полезных ископаемых. 

Оценка минеральных ресурсов. Минерально-сырьевое природопользование и 

его особенности. Стадии функционирования минерально-сырьевого 

природопользования. Особенности минерально-сырьевого 

природопользования в РК. Ликвидация последствий техногенеза. Критерии 

рациональности развития минерально-сырьевого природопользования.  

 

Селитебное и сельско-хозяйственное природопользование 

Селитебное и сельскохозяйственное природопользование и его 

особенности в Казахстане. Изменения и последствия, связанные с 

воздействием сельскохозяйственного и селитебного природопользования на 

природную среду. Сельскохозяйственные геотехнические системы. 

Мероприятия, направленные на рациональное развитие 

сельскохозяйственного природопользования. Восстановление плодородия 

почв. Мелиорация. 

 

Водное хозяйство 

Водные ресурсы, их роль в жизни человека. Обеспеченность водными 

ресурсами. Экологические проблемы водохозяйственного комплекса. 

Водный фонд РК. Использование водных ресурсов различными отраслями 

промышленности и сельского хозяйства. Рациональное использование 

водных ресурсов. 

 

Лесное хозяйство 

Лесопользование и его особенности. Критерии рациональности развития 

лесопользования. Лесохозяйственные геотехнические системы и их функции. 

Биологические ресурсы, их значение в жизни человека. Мероприятия, 

направленные на рациональное развитие лесопользования. Сохранение 

биологического разнообразия.  

 

Рекреационное природопользование 

Виды рекреационного природопользования. Особенности 

рекреационного природопользования. Рекреационный потенциал. 

Территориальные рекреационные системы. Значение особо охраняемых 

природных территорий, их виды и заповедное дело. Развитие туризма.  

 

РАЗДЕЛ III. «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Экономические механизмы природопользования и охраны 

окружающей среды и правовые основы природопользования в 

Казахстане 

 

Способы использования природных ресурсов. Затраты на 

природоохранные мероприятия. Платность природопользования. 
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Формирование цены на природные ресурсы. Использование 

ассимиляционного потенциала природной среды. Плата за недра и ее 

функции. Платежи за минеральные ресурсы. Основное содержание платы за 

землю в сфере сельского хозяйства. Основные принципы уcтaновления 

платежей за используемую воду.  Система, принципы, методы 

экологического права. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Экологические требования к хозяйственной деятельности. Правовой режим 

ООПТ и объектов, рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия. Правовой режим использования и 

охраны земель, недр и вод. Правовой режим использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

 

Управление природопользованием 

Понятие экологического управления. Система функций экологического 

управления. Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции экологического управления. Специально уполномоченные 

государственные органы. Совершенствование системы управления охраной 

природы и рациональным природопользованием. Совершенствование работы 

государственных структур по охране природы. Ответственность за 

рациональное природопользование других местных органов. Роль 

общественности и СМИ в охране природы. Формы и методы управления 

природопользованием. Переход Казахстана к «зеленой экономике». 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в РК. Увеличение 

использования возобновляемых источников энергии и технологий на их 

основе. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования. Формирование международного природоохранного 

движения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 

2. Современное состояние природных систем Земли. 

3. Анализ экологических проблем Казахстана. 

4. Основные проблемы и задачи охраны природы и рационального 

природопользования. 

5. Взаимодействие общества и природы в процессе производства. 

6. Границы, составляющие части, взаимосвязи биосферы. 

7. Хозяйственное значение почв, лесов. 

8. Факторы ухудшения качества окружающей среды 

9. Природные ресурсы и качество окружающей среды. 

10. Структура экономики Казахстана. 

11. Виды экономических оценок и назначение их использования. 
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12. Общая характеристика земель сельскохозяйственного 

назначения: категории, виды плодородия, coстояние земель в РК. 

13. Экономическая оценка леса. 

14. Определение экономического, социального ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 

15. Экологический мониторинг. 

16. Основные принципы и направления международного 

сотрудничества. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Современные методы и технологии, применяемые в нефтегазовой 

отрасли в целях рационального природопользования. 

2. Современные методы и технологии, применяемые в 

металлургической отрасли в целях рационального природопользования. 

3. Современные методы и технологии, применяемые в 

машиностроении в целях рационального природопользования. 

4. Ресурсный цикл в природопользовании. 

5. Экологические проблемы энергетики РК. 

6. Современная структура ТЭК. 

7. Современные методы и технологии, применяемые в сельском 

хозяйстве в целях рационального природопользования. 

8. Проблемы энергоэффективности ЖКХ. 

9. Современные методы и технологии, применяемые в 

перерабатывающей промышленности в целях рационального 

природопользования. 

10. Плата за природные ресурсы. 

11. Методы стимулирования снижения загрязнения ОС. 

12. Система мероприятий по защите земель от эрозии, правовая 

охрана почв. 

13. Изменение окружающей среды при строительстве 

инфраструктурных проектов. 

14. Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами, 

проблемы их утилизации. 

15. Урбанизация населения земного шара. Мегаполисы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Устойчивый транспорт. Транспорт будущего. 

2. Экологизация мировой экономики: мифы или реальность. 

3. Методы энергосбережения. 

4. Научно-технический прогресс и развитие цивилизации. 
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5.  Реализация принципов устойчивого развития в Казахстане. 

6. Парниковый эффект. 

7. Охрана гидросферы от химического загрязнения. 

8. Развитие умных городов. 

9. Внедрение возобновляемых источников энергии (на примере 

конкретной страны). 

10.  Поиск и открытие энергии будущего. 
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