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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 
 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
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 МОН 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 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 
шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 
жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 
артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  
себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 
таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 
қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 
еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 
қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 
қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 
және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 
үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 
меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 
қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 
тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 
қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 
бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 
Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 

тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, 
математика, және т.б. хабар береді); 



 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 
аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 
меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін 
(тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім саласынан 
ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 
кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 
дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 
қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы 
тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 
салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын 
көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 
біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 
коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 
көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 
байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 
кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 
артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 
мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 
түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 
меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 
ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 
қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 
жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 
меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 
қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 
құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 



білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 
тиімді меңгеруге дайындық. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 
негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 
тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 
жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 
мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 
қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 
стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 
білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 
дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 
мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 
талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 
алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 
(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 
қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 
қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 
төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 
қалыптастыруы қажет:  
 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 
минимум) шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және 
оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 



 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 
жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 
аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 
дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет 
көрсету, тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты аутентикалық 

ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және т.б 
білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 
Кәсіби лексика. Терминдік норма    
Экология ғылымының негізгі бөлімдері. Организм және орта 
факторлары. 

2 Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 
Биосфера және адам. 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 
Экожүйелер экологиясы. 

4 
Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 
саладағы іскери хат-хабар 
Табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану. 

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 
Ғаламдық экологиялық мәселелер және олардың аспектілері. 

6 
Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру 
Қазақстан Республикасы энергетикасының қазіргі күйі. Отандық 
энергетиканың даму стратегиясын талдау. 

7 
Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау  
Ғылыми-техникалық прогресс және экологиялық дағдарыс катерін 
сипаттау. 

8 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 
Экономиканы экологизациялау және экологиялық дағдарыстардан 
шығу. 

9 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  
Қазіргі заманда адамзаттың тұрақты даму мәселесі. Ноосфера туралы 
ілім. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 



Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 
білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 
таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 
құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 
мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 
жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 
танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 
асырылады. Атап айтқанда: 
 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  
 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің 
мән-мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 
мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 
қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 
әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 
тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 
реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  қолдану 
және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге 
дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл үйренушіні 
қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 
ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 
жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  
дағдыландыру.  

Білім беру технологиясы 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 



тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 
маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-
бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 
әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 
әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Кәсіби лексика. Терминдік норма    
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 
белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар. 

 
Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам.  
Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 
лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 
Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 
элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. 
Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы.  
Кәсіби тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу.   
 
Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері.  
Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. 
Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 
құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі 
мен мағынасы. 

 
Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 
айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 
Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 
Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 
және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

 
Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау.  



Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 
ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 
сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 
ерекшеліктері. 

 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері.  
Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 
құрылымы. 

 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 
зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 
алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 
 

СӨЖ түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    
• Сөздік  
• Эссе  
• Резюме 
• Аннотация 
• Жоспар 
• Тезис 
• Реферат  
• Сөзжұмбақ 
• Аударма жұмысы 
• Сұрақ-жауап  
• Тест тапсырмалары 
• Сканворд 
• Іскери ойындар 
• Рөлдік ойындар 
• Мақала  
• Жарнама  
• Пресс релиз  
• Анықтамалық  
• Нұсқаулық  
• Шолу  
• Сұхбат 
• Сауалнама  
• Бейнебаян  
• Таныстырылым  

• Комментарий  
• Синквейн және т.б.   



СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ 
 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 
білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 
мақсатын көздейді: 
 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 
 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын жетілдіреді;  
 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді нәтиже 

шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 
ТАҚЫРЫПТАР 

 
1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  
2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 

сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  
3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 
жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 
терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа 
құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу 
ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін 
ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 
Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 
8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Көптілдік білім алу заманауи кезеңдегі Қазақстан Республикасының 
жоғарғы оқу орнындарын дамыту барысындағы тілөрісі білімі стратегиялық 
ресурстардың негізі болып табылады. Бiлiм беретiн процесске оның енгiзуi 
қазақстандық мамандардың бәсекеге түсе алатындығына негізін тигізеді, 
болашақта көпмәдениетті ортада бітіруші студенттердін тұлға мүлкі бола 
алады, интелектуалдық өсу құралы болады, мемлекеттің индустриалануы және  
әлеуметтік-экономикалық  жанғыру бойынша мәселелерды шеше алады. 

«Қәсіби бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 
кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 
қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 
компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 
мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Қәсіби 
бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  
курстар арасында орны ерекше. 

Қәсіби  бағытталған шетел тілін білу болашақ экология және тұрақты 
даму саласындағы мамандарға шетелдік әріптестермен іскерлік қарым-
қатынасты арттыруға, белгілі халықаралық жәе ұлттық компанияларға 
жұмысқа орналасуға, әлемдік табиғи ресурстарды стратегиялық пайдалану 
және қорғау жөнінде біріккен экологиялық жобаларға қатысуға мүмкіндік 
береді.  

Қәсіби  бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 
негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 
тұрмысқа қажетті  дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 
студенттер   жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби–коммуникативтік 
және лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.    



 

«Қәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін оқыту 
барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық байланыстарды 
күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік біліктілігін  жетілдіруге 
аса  көңіл бөлетіні.    

Аталмыш оқу пәні студенттерді кәсіби-бағытталған шет тіліндегі 
заманауи экологияның категориялды танымдық аппаратымен таныстыруға, 
оларға экологияның теориялық және қолданбалы мәселелерін, табиғатты 
тиімді пайдалану мен әлемнің тұрақты даму жолдарын шешу үшін шет тілінде 
оқу, аудару, жазу, түсіну және сөйлеу негіздерін игеруге көмектесуге 
арналған.  

Осы курсты игеру кезінде студенттер хабардар болу керек: табиғатты 
тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында республикалық 
және халықаралық заңшағарушы, сонымен қатар экологияның жаһандық және 
аймақтық мәселелерін зерттеу үшін  шет тілін қолдану туралы; XXI ғ. тұрақты 
дамуының стратегиялық бағыттарына; өңдіріс және экономика саласында 
қолданбалы экология міндеттеріне қатысты ойды шет тілінде жеткізу.  

Ұсынылып отырылған бағдарлама 5В060800 – «Экология» бойынша білім 
алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты студенттердің 
кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  
• түп нұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  
• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде  аннотация жазу;  
•  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  
жеткізу;  

• Мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 
(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

• Іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 
•  Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  
• Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу. 
Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері мен 

дағдылары: 
-  шет тілінде экологияның  категориалды–түсіндірме  аппаратын, 

заманауи экологияның даму бағыты бойынша кәсіби терминологиясын;  
- экология мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  

жиі кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  
- халықаралық карым–қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 

алмаса білу;  
- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  сойлеу 

мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 



 

- кәсіби-бағытталған шет тілінде экология мәселелері бойынша интернет-
қорларды, оқу құралдары мен ғылыми әдебиеттерді, экологиялық 
мәліметтерді өңдеу және сақтау, жинау әдістерін. 

Істей білу керек: 
- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 

терминдерді күнделікті қарым– қатынаста пайдалану;  
- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және еркін  

ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, мысалы:  экология 
бойынша бағытталған және түп нұсқадағы әдебиеттерді оқи және аудара білу, 
кәсіби-бағытталған  шет тілінде экологиялық текстілер мен сөздерге баға беру 
және түсіндіре білу; 

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 
ақпаратты (реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 
рәсімдеп жазбаша түрде беру;  

 -мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 
- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек стөлдерде, пікір-

таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 
- мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну.  
Дағдылы болу керек: 
-  мамандық бойынша диолог және монолог түрінде ауызша қарым-

қатынас қабілеттері, шет тілінде тұрақты даму және экологиялық мәселелері 
бойынша презентациялар, ғылыми хабарлама, баяндама жасау;  

 - кәсіби-бағыттағы шет тілінде корреспонденция және арнайы хаттама 
жургізу;  

- шет тілінде ғылыми мақалаларды, рефераттар және эссе жазу үшін 
эксперименттік және далалық экологиялық зерттеулерді жүргізу барысында 
алынған нәтижелерді белгілеу.  

Алынған білімдер мен дағдылар болашақта эколог мамандардың кәсіби-
бағыттағы шет тілінде текстік және жазу жұмастарын, хат, эссе жазу кезінде  
көмектеседі.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптардың атауы 

1 Экологияға кіріспе. 
Терминдердің жасалу тәсілдері 

2 

Организм мен ортаның қарым-қатынасы. Популяция және 
қауымдастық. 

Шақтар Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   
Continuous; Future Perfect) 

3 Экологиялық жүйелер. 
Жай сөйлемнің құрылысы 

4 Биосфера және оның эволюциясы. Ноосфера. 
Бағыныңқы құрмалас сөйлемнің құрылысы 



 

5 Әлеуметтік экология. 
Төл және төлеу сөз 

6 Қоршаған ортаның ластану мәселелері. 
Ырықсыз етіс 

7 Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану. 
Шақтардың қиысуы 

8 Экологиялық құқық негіздері. 
9 Экология және экономика. 

10 Жаһандық және аймақтық экологиялық мәселелерді шешуге 
бағытталған халықаралық ынтымақтастық.  

  
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
"Кәсіби-бағытталған шет тілі" пәнінің  басты мақсаты 5В060800 – 

«Экология» мамандығы саласында оқитын студенттердің кәсіби 
коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті ауыз екі 
сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын үйрету. 
«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәні – бұл кәсіби-бағытталған шет тілі 
форматында экологияның пәндік орта бойынша теориялық білімнің 
жиынтығы.  

Оқыту міндеттері:  
- Студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 
жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  Студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , әлеуметтік, 
тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға дайындық; 

- Студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 
тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 
пайдалана білуге баулу; 

- Студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және прагматикалық 
құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

«Кәсіби-бағытталған шет тілінің» объектісі экологияның теориялық және 
қолданбалы аспектілерін сипаттау, табиғатты тиімді пайдалану және тұрақты 
дамудың терминдері мен түсініктер шет тілде сипаттау.   

«Кәсіби-бағытталған шет тілінің» пәні экологиялық ғылымдардың 
деңгейлі аппаратын кәбіби шетел тілінде меңгеру.  

Білім беру технологиялары 
" Кәсіби -бағытталған шет тілі " пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 

заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің кәсіби-
коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту бағдарламасы 
ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік оқу түрлерін 
(іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу 
дағдыларын (аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару 



 

дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 
Кәсіби -бағытталған шет тілін оқыту барысында мамандыққа байланысты 

құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері кеңінен 
пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 
тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 
тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 
баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 
-жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 
мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 
Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 
- Студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық 

сабақ жүргізу; 
- Студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 
(СӨЖ); 

- Кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 
түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- Студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 
басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, 
жарыс т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Экологияға кіріспе 
Экологияның пәні, міндеттері және әдістері, ғылым жүйесіндегі 

құрылысы. Негізгі түсініктер мен терминдер. Экологияның даму тарихы. 
Заманауи әлемде экологиялық мәселелердің өзектілігі. Экологияның негізгі 
бөлімдері. Кәсіби-бағытталған шет тілін қолдану негізінде құралатын 
экологтың кәсіби құзыреттілігі. Шет тілінде экологиялық сөздікті меңгеру. 
Шет тілінде кәсіби экологиялық сөздіктерін қолдану дағдысы, электронды 
мәдениеттану сөздіктерін пайдалану. Экология бойынша шетелдік терминдер 
глоссариін құрастыру. 

 
Организм мен ортаның қарым-қатынасы. Популяция және 

қауымдастық 
Биологиялық қауымдыстық деңгейін оқу үшін шет тiлiнде бір тұтас тірі 

ағзаларды  оқып білу базалық категориялық түсініктеме аппараты, Жер 
биотасы мен ағзалар жүйсі, бір тұтас тірі жүйе секілді ағзалардың дамуы. 
Экологиялық факторлардын әртүрлілігі және олардын тірі ағзаларға әсерін 
сонымен қоса ағзалардын қоршаған ортаға әсерін сипаттау үшін  шетел 



 

терминологиясын қолдану. Экологиялық факторлардың классификациясы: 
абиотикалық, биотикалық, антропогенді. Бейімделу туралы ұғым.  

Популяцияның статикалық және динамикалық сипаттамалары. 
Популяция саны. Тіршілік етудің экологиялқ стратегиясы.   

Қауымдастықтың (биоценоз) түрлік және кеңістіктік құрылымы. 
Экологиялық қуыс және экологиялық мекен. Тірі организмдердің 
қауымдастықтағы қарым-қатынас типі.  

 
 Экологиялық жүйелер 
Экологиялық жүйе туралы түсінік. Экожүйеде зат пен энергияның 

ауысуы. Экожүйенің құрылысы және компоненттері. Табиғаттағы 
продуциялану және ыдырау. Экожүйенің гомеостазы.  

Экожүйенің энергиясы. Экожүйенің биологиялық өнімділігі. Трофикалық 
пирамида, қоректік тізбек. Экожүйенің тұрақтылығы және тиімділігі. 
Экожүйенің динамикасы.   Сукцессия заңы, экологиядағы басқа заңдар мен 
ережелер.  

Жердің табиғи экожүйесін сипаттау және жіктеу үшін шет ел 
терминологиясын пайдалану.  

 
Биосфера және оның эволюциясы. Ноосфера 
Биосфераның негізгі функциялары. Геохимиялық және биогеохимиялық 

айналымдар. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы  концепциясы және оның 
ноосфераға ауысуы. Жүйелік көзқарас негізінде биосфераның мәселелерін 
айту үшін кәсіби-бағыттағы шет тілін қолдану. Биохимиялық кезеңнің бар 
екенін және табиғаттағы зат айналым сұрақтарын, Жердің ғаламдық экожүйесі 
секілді сонымен қатар биосфераны қарастыру үшін шет тілін пайдалану. 
Негізгі химиялық элементтердің биогеохимиялық өзгерулерін қарастыру. 
Биотаның биосфераға әсерін реттеу, биосфераның дамуының заманауи 
концепциялары, биосфера мен ноосфера бойынша В.И.Вернадскидің ілімі, 
биосфераның даму бағыты негізінде кәсіби-бағыттағы шет тілінде баяндау.  

Жер  эволюциясына заманауи көзқарастар. Ноосфералық сананың 
қалыптасу принциптері. Шет тілді экологиялық мәдениет пен білім мәселелері 
туралы ақпараттандыру үшін пайдалану.  

 
Әлеуметтік экология 
Индустриалды қалалық экожүйелер, агроэкожүйелер атты антропогендік  

экожүйелер және экологияның дамуы мен адам табиғатының 
биоәлеуметтігімен байланысты мәселелерді шет тілінде оқу. Эволюция 
заңдарының көзқарасы бойынша адам.  Адамның экологиялық қуысы. Адам 
саны. Демографиялық жағдайдың салдары. Адамның қажеттіліктері.  
Ауылшаруашылық өнімдерді өндіру және  ауылшаруашылықты 
экологизациялау сонымен қатар халыққонысын реттеудің негізгі сұрақтарын  
кәсіби-бағыттағы шет тілінде баяндау. Адам денсаулығына әлеуметтік, 



 

экономикалық, табиғи-экологиялық әсерін және кенттенуді оқу үшін шет тілін 
қолдану.  

 
Қоршаған ортаның ластану мәселелері 
Мамандыққа бағытталған шетел тілі  биосфераға тигізетін  антропогенді 

әсерді бағалау үшін пайдалану. Атмосфера, гидросфера және  литосфераның 
ластануы. Жер қойнауының және су қорларының, ауаның ластануының 
себептері және экологиялық зардаптары. Техногенез. Климаттын өзгеруі, 
қышқыл жаңбырлардың жауу себептері. Табиғат қорларының азаюы. 
Шөлдену. Дүние жүзі мұхиттың ластануы, мұнайдың төгілуі және т.б.   

Қатты және сұйық қалдықтар, көшет газдар. Индустриалды қалдықтар 
және оларды қайта өндеу мүмкіндігі, шу, биологиялық және электромагниттік 
ластану. Тұтыну және өндіру қалдықтарымен өмір сүру ортасын ластау 
мәселелері туралы хабардар болу үшін шет тілін қолдану. 

Қазақстанның экологиялық мәселелері және олардың шешімі: 
возрождение Аралд қалпына келтіру, Семей полигонының жабылуы, 
Байқоңыр және әскери полигондар, мұнаймен және техногенді ластану.  

 
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану 
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі 

принциптерін   мамандыққа бағытталған шетел тілінде баяндау. Қоршаған 
ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласындағы мемлекеттік 
реттеу:  Әлемдік тәжірибе және Қазақстанның жетістіктері. Қоршаған табиғи 
ортаның сапасын нормалау. Биотикалық қауымдастықтарды және 
литосфераны, гидросфераны, атмосфераны қорғау жөніндегі шаралар жүйесі.  
Қоршаған ортаны ерекше әсер етуден қорғау.  

Табиғи қорғайтын территорияны құру: қорықшалар, қорықтар және 
ұлттық паркілер. Табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 
негізгі принциптерін кәсіби-бағытталған шет тілінде баяндау.  Шет тілін 
биоалуантүрлілікті сақтау және шөлденумен күресу сұрақтарын зерттеу үшін 
пайдалану. Қазақстанның табиғатты қорғау қызметіндегі тәжірибесі.  

 
Экологиялық құқық негіздері 
Кәсіби-бағытталған шет тілін қоршаған ортаны қорғау бойынша 

мемлекеттік органдардың іс-әрекеті, экологиялық заңнамалар көздерін 
талқылау үшін қолдану. Әлемдегі және Қазақстандағы экологиялық 
заңнамалар. Экологиялық қауіпсіздік  және экологиялық сараптама, 
экологиялық паспорттау және құжаттау. Экологиялық аудит туралы түсінік. 
Экологиялық заң бұзушылық үшін заң алдында жауапкершілік және 
экологиялық мониторингті оқу үшін шет тілін қолдану. Экологиялық 
заңнамалар сұрақтарын жетілдіру.  

 
Экология және экономика 



 

Экономиканың экологиялық шарттары. Шарушылық қызметтің 
экологиялық уақыты. Табиғатты пайдаланудың төлемі. Платность 
природопользования. Мамандыққа бағытталған шетел тілі табиғи 
ресурстардың экологиялық-экономикалық есебі және ластану, лицензиялау іс-
қағаздарын зерттеу үшін қолдану.  Табиғатты пайдалануға арналған келісім 
шарттар және лимиттер. Экологиялық-экономикалық жүйелер. Өндірісті 
экологияландыру.  «Жасыл» экономика негіздері. Қазақстанның және шет 
мемлекеттердің «жасыл» стандарттарға өту бойынша тәжірибелері.  
Энергетикада қайта қалпына келетін табиғи ресурстарды пайдалану. Ресурсты 
және  энергияны үнемдеу. Кәсіпорындарда және білім мекемелерінде «жасыл 
кеңсе» құру.  

 
Жаһандық және аймақтық экологиялық мәселелерді шешуге 

бағытталған халықаралық ынтымақтастық 
Халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың негізгі принциптері. 

Қоршаған табиғи ортаны қорғаудың халықаралық объектілері.  Изучение на 
иностранном языке идей Рим клубының, Стокгольм конференциясының 
материалдарын, табиғаттың Бүкіләлемдік хартиясының, БҰҰ және ЮНЕП 
қызметі. БҰҰ қоршаған орта және даму туралы халықаралық 
конференциялары: РИО-92 және РИО+20. Тұрақты даму концепциясы. 
Энергетика барлығы үшін. Энергия көздерін пайдалану және өңдіру, 
жаңартылған энергетикалық технологияны ойластыру, жылу энергиясының 
жаңа мәлімет көздерін қолдану сияқты сұрақтарды зерттеу үшін  кәсіби-
бағытталған шет тілінде оқу.  Глобалды энергетика стратегиясы. Атом 
электростанциялары. Биогаз және био отын. «XXI ғасырдағы глобалды 
энергоэкологиялық тұрақты стратегиясын дамыту» атты Н.Ә. Назарбаев 
кітабын шет тілінде оқу, шет тілінде ғылыми-техникалық әдебиеттерді талдау 
және еркін түрде пікір талас жүргізу. Қазақстанның халықаралық экологиялық 
ынтымақтастығына қатысуын зерттеу үшін шет тілін пайдалану.  

 
СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР 

 
Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді. Бұл семинар 

сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі кафедра 
оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар шетел тілінде 
презентация немесе интерактивтік формада болашақ мамандықтың базалық 
түсініктері, негізгі принциптері және  бағыттары туралы семинар-сабақ 
өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі оқытушылары кәсіби білім 
мазмұнындағы материалдарымен  сапалы  меңгеру мақсатында жұмыс 
жүргізеді. 

Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған мамандық 
құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 
коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық 



 

лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, кәсіби-
маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және жағдайларында 
қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және баяндамалар жазу, 
әдебиеттерді аннотациялау.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Ғылым жүйесіндегі экологияның орны және мәні. Экологияның 

даму тарихы. Заманауи экологиясы – сабақаралық, ғылымның мәселелі-
бағдарлы жүйесі. 

2. Экологиялық және табиғатты қорғау терминологиясы. Шет 
тіліндегі терминдер глоссариі. 

3. Ағза біртұтас тірі жүйе ретінде. Шет тілінде оқу, аудару, 
аудиотыңдау. 

4. Биосфераның дамуы.  Ноосфера және биосфера туралы В.И. 
Вернадскийдің ілімі. Шет тілінде оқу, аудару, аудиотыңдау. 

5. Әлеуметтік экология, кенттену. Адам деңсаулығына зиян 
келтіретін әлеуметтік және экономикалық, табиғи экологиялық әсері. Шет 
тілінде презентация, видео-аудео жанамалау, пікірталас дайындау. 

6. Атмосфераға, гидросфераға, литосферға антропогеннің әсері.  
Қоршаған ортаның техногеннің әртүрлілігімен ластануы. Шет тілінде оқу, 
аудару, ғылыми әдебиеттерді талдау, презентацияны дайындау және 
видеороликтарды көру.  

7. Табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаның принципі. 
Шет тілінде оқу, аудару, оқу және ғылыми әдебиеттерді, интернет 
ресурстарын талдау. 

8. Экологиялық менеджмент және экологиялық құқық негіздері. Шет 
тілінде нормативті және заңды құжаттармен жұмыс істеу, арнайы әдебиетті 
оқу және аудару.  

9. Шет тілінде экология бойынша ғылыми ақпаратты іздеу. 
Ақпараттық дерекқор және деректер қоры. 

10. Шет тілінде экологиялық мәтіндерді аудару және оқу 
ерекшеліктері.  

11. Әріптестермен сұхбат жүргізу, конференцияларға қатысу үшін   
экологиялық тақырыптар бойынша іскер қатынас хаттар жүргізу және т.б. 

12. Шетелдік басылымдарда экология бойынша ғылыми мақалаларды, 
баяндама тезистерін дайындау. 

13. Қоршаған ортаны қорғау және экология аймағында халықаралық 
реттеу. Шет тілінде оқу, аудару, ғылыми және оқу әдебиеттерін талқылау, 
интернет-қорлары.    

14. Қазақстандағы экологиялық мәселелері және оларды шешу 
жолдары. Шет тілінде әдебиеттерді аудару, оқу, видеороликтерді көру және 
берілген тақырып бойынша презентацияларды дайындау. 



 

15. ХХІ ғасырда энергоэкологиялық  стратегиясының тұрақты дамуы. 
Шет тіліндегі Н.А Назарбаевтың кітабы бойынша пікір-талас жүргізу. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  
 

1. Менің мамандығым – эколог. 
2. Шет тіліндегі заманауи экология бөлімінде терминдерді түзету. 

Заманауи экология терминдерді қолдана отырып сөз жұмбақ құрастыру. 
3. Экологиялық мәселелер бойынша шетелдік интернет-қоры 

мәліметтер негізінде мазмұндамасы берілген есеп дайындау. 
4. Шет тілінде Қазақстанның экологиялық манызды мәселелері 

бойынша реферат дайындау.  
5. Кәсіби-бағытталған шет тілінде 21 ғ. Энергоэкологияның 

болашағы және тұрақты даму стратегиясы бойынша жоба- презентация 
дайындау. 

 
СТУДЕНТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  
 

1. Экологияны оқытудың мақсаты мен маңызы. Экологиялық 
зерттеулердiң әдiстерi. Заманауи экологияның болашақтағы дамуы. Қоғамдық 
ойдың экологизациясы. Экологиялық мәдениет пен білім берудің дамуы. 

2. Экологиялық білімді меңгерудегі тіл өрісінің рөлі. Экологиялық 
мәселелерді қарастыру үшін қолданылатын терминдер және негізгі 
түсініктемелер, экологиядағы кәсіби-бағытталған шет тілі.  

3. Экология бойынша тұпнұсқалы әдебиеттерді оқу және аудару 
(монография, мақалалар жинағы) – 25 беттен аспауы керек. 

4. Экологиялық мәселелерді жергілікті шешу және глобалды тәсіл. 
Табиғатты қорғау ісі және экологиялық құқықтық:  шет тілінде ізденіс, талдау 
жасау және ғылыми-білімберуге арналған әдебиеттер жүйесі.  

5. Кәсіби-бағытталған шет тіліндегі 21 ғасырда тұрақты даму 
стратегиясы жөніндегі халықаралық және қазақстандық  іс-қағаздар. Жасыл 
экономика ұстанымдарын жүзеге асыру. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бұл пән білім бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді және студенттерді 

оқытудың бірінші жылында оқытылады.  
«Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі» пәні «Химия», «Биология», 

«Физика» және т.б. бірқатар курстарға негізделе отырып жеке дара пән болып 
табылады.  

Осы курс студенттерді қазіргі экологиялық даму бағыттары және 
мәселелерімен таныстырады және экологиялық ойлаудың дамуына негіз 
болып табылады.  

Пәнді оқыту мақсаты:  студенттерде қазіргі экологиялық мәселелерді 
зерттеуде жүйелі тәсілді қамтамасыз ететін негізгі экологиялық ойлауды 
қалыптастыру.  

Пререквизиттер - химия, физика, биология. 
Постреквизиттер – «Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі» пәнін 

меңгеру болашақта келесі арнайы курстарды үйренуге мүмкіндік береді: 
«Бұзылған экожүйелерді қайта қалпына келлтіру», «Экологиялық нормалау 
және сараптама», «Кәсіби практикум», «Экологияда басқару және 
ұйымдастыру», «Биогеохимия», «Экожүйелердің тұрақты дамуы», «Зерттеудің 
биоиндикациялық әдістері» және т.б. 

«Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі» пәнін оқыту келесідей 
негізгі білім, икем, дағды және құзіреттілікті қалыптастырады:  

Білу: табиғи экожүйелердің негізгі нысандарын, биота және оның 
ареалдары мен экожүйелердің жағдайын, антропогендік іс-әрекеттің көздерін, 
адамның денсаулығына өндіріс пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті 
әсерінің механизмдерін, тіршілік ету ортасының  қазіргі немесе табиғи 
жағдайының өзгеруіне алып келетін уытты, қауіпті, экологиялық зиянды 



 

заттардың қоршаған ортаға түсуіне себеп болатын әсер ету факторларын (шу, 
жылулық ластану, физикалық өріс); 

Үйрену: табиғатты қорғау мәселелерін шешуге байланысты тақырыптар 
бойынша логикалық талқылауларды жүргізуді; аймақты экологиялық бағалау 
үшін қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі әдістерін пайдалану мақсатында 
алынған білімді қолдануды; эколого-экономикалық жүйелердің даму 
тенденцияларын түсінуді;  

Меңгеру: эколого-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының 
оңтайлы шарттарын анықтаудың теориялық және практикалық дағдыларын; 
қоршаған ортаны қорғау бойынша нақты мәселелерді анықтау және шешуді. 

Тұлғааралық құзыреттілік: жаратылыстанудың фундаменталдық 
негізінде экологиялық білімді кеңейту; қоршаған ортаны қорғау сұрақтары 
бойынша өз көзқарасын білдіруді үйрену; өзінің азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру.  

Жүйелік құзыреттілік:  кәсіби құзіреттілік саласында жаңа білімдер 
мен дағдыларға өздігінен ие болу қабілеті, биосферадағы құбылыстар және 
үрдістерді зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін меңгеру машығы; табиғи орта 
жағдайын бағалау үшін алған білімдерін практикалық іс-әрекетте пайдалану 
қабілеті.  

Пәндік құзыреттілік: қоршаған орта өзгеруінің негізгі заңдылықтары, 
биожүйенің тұрақты дамуы мен функциясының заңдылығы және қасиеті; 
қоршаған ортадағы ластаушы заттардың химиясы және физикасы, оларды 
бөлу мен тазартудың әдістері; экологиялық жағдайды ғаламдық, аймақтық 
және жергілікті деңгейдегі кешенді бағалаудың қағидалары; табиғи ортаға 
антропогендік әсер етудің мазмұны мен табиғатты тиімді пайдаланудың 
негіздері.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ 
п/п Тақырып атаулары 

1 Кіріспе 
2 Биологияның экологиялық аспектілері 
3 Биологиялық экология 
4 Химияның экологиялық аспектілері 
5 Химиялық экология 
6 Қоршаған ортадағы ластаушы заттардың химиясы  
7 Физиканың экологиялық аспектілері 
8 Физикалық экология 
9 Электромагниттік өрістер, көздері және биологиялық әсер 

10 Күн-жер байланыстары және биосфера 

11 Жылулық сәулелену, Жердің радиациялық және жылулық тепе-
теңдігі  

12 Радиациялық экология 



 

13 Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму концепциясының 
негізгі қағидалары 

14 Тұрақты энергоэкологиялық даму  

15 Жасыл экономика және тұрақты даму. Тұрақты даму 
мақсатындағы серіктестік  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері» атты интергативті 

курсының нысаны және пәні ретінде  биологиялық, химиялық, физикалық 
экологияны үйретудің жүйелі тәсілі болып табылады.  

Мақсаты: Өндіріс пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті 
факторларының адам денсаулығына әсер ету механизмдерімен студенттерді 
таныстыру, студенттерде экологиялық сананы қалыптастыру, экологиялық 
ойлаудың негізін түзу, қалыпты тіршілік ету ортасын сақтауға 
жауапкершілікті қалыптастыру және қазіргі экологиялық мәселелерді 
зерттеуді қамтамасыз ететін жүйелі тәсілді қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері: студенттерде биологиялық, физикалық, химиялық 
экологияны үйретудің жүйелі тәсілін қалыптастыру; биожүйенің  тұрақты 
дамуы және функциясының заңдылықтары туралы білім беру; экожүйенің 
тұрақты дамуының оңтайлы шарттарын анықтаудың әдістерін меңгеру; 
алынған білімдерді оқу үрдісі мен болашақ практикалық іс-әрекетте қолдануға 
дағдыларды қалыптастыру.  

«Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері» біріккен курсының 
нысандары, пәні. Табиғи орта, биосфера, биожүйелер, экожүйелер. Адамның 
табиғатқа әсер етуінің түрлері. Антропогендік және техногенді жүктеме. 
Табиғаттың антропогендік өзгеруінің салдары. Қоршаған ортаның ластануы, 
оның түрлері және көздері. Ластаушылар және олардың тасымалдануы. 
Табиғи қорлардың сарқылуы. Ортаның атропогендік өзгерісінің халықтың 
денсаулығы мен тіршілік әрекетіне әсері. Табиғатты тиімді пайдаланудың 
негіздері мен қағидалары.  

Пәнді меңгеру барысында келесі білім беру технологиялары 
қолданылады: ақпараттық дәріс, аралық бақылау, рефераттарды жазу, 
интерактивті әдістер: дәріс-визуализация, презентациялар дайындау, мәселелі 
жағдайларды талқылау, диалогты оқыту, кіші топтар, ми шабуыл әдістері, 
жеке және топтық жобалар, эссе жазу, кейс-стадиялар.  

Кез-келген қоғамның, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси 
жүйелерінің болуы қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының концепциясы 
мен экологиялық дүниетанымның қолдануынсыз мүмкін емес. Сол себепті, 
экологиялық білімді шыңдау мәселесі, студенттерде қазіргі экологиялық 
дүниетанымды қалыптастыру, жаратылыстанудың экологиялық аспектілері 
бойынша терең жүйелі білім алу үздіксіз білімнің барлық буындары мен 



 

салаларын ақпараттық кеңістікпен және қормен қамтамасыз ету әрі нығайту 
маңызды болып саналады.   

Экологиялық білім кешені болашақ мамандарға сөзсіз экологиялық 
қиын жағдайда адамзаттың іс-әрекетін ұйымдастыруға көмектесуі керек. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Биологияның экологиялық аспектілері 
Биосфера, экосфера және табиғи орта туралы түсінік. Табиғи орта, 

геосфера мен гео және экожүйелер табиғи кешенінің үйлесімділігі ретінде.  
 
Биологиялық экология 
Жерүсті және су экожүйлерінің түрлері. Экожүйелер, қауымдастықтар 

және экологиялық пирамидалар. Биожүйелер, олардың қызмет ету 
заңдылықтары және тұрақты дамуы. 

 
Химияның экологиялық аспектілері 
Химиялық экология және қоршаған орта мәселелері, химиялық 

өнеркәсіптің орны және «табиғат-қоғам» жүйесіндегі орны.  
 
Химиялық экология 
Химиялық экология: атмосфераның, гидросфераның, литосфераның 

химиялық экологиясы, маңызды элементтердің биогеохимиялық 
айналымдары. 

  
Қоршаған ортадағы ластаушы заттардың химиясы 
Қоршаған ортадағы ластаушы заттардың химиясы және оларды тазарту, 

бақылау, бөлу әдістері. Өндірістік кәсіпорынның қалдықтарын қайта өңдеу 
және сақтау, қоршаған ортаны қорғаудың химиялық әдістері.  

 
Физиканың экологиялық аспектілері  
Физиканың экологиялық аспектілері: табиғи фон және техногенді 

физикалық ластану. Физикалық ластанудың классификациясы.  
 
Физикалық экология:  
Физикалық экология: шу мен вибрацияның көздері, олардың 

классификациясы және биологиялық әсері. Шу мен вибрациядан қорғану 
әдістері.  

 
Электромагниттік өрістер, көздері және биологиялық әсер  
Электромагниттік өріс, электромагниттік өріс көздері. Электромагниттік 

өрістердің биологиялық әсері. Электромагниттік өріс әсерінен қорғану.  
 
Күн-жер байланыстары және биосфера 



 

Энтропия, биосфера, қоршаған ортаны қорғау. Энтропия және 
техникалық үрдістің критерийлері.  

 
Жылулық сәулелену, Жердің радиациялық және жылулық тепе-

теңдігі 
Энтропия және жылулық сәулелену: термодинамиканың екінші реттік 

басталуы. Энтропияның ұлғаю заңы. Сәулелену: ультракүлгін, лазерлік, ион 
түзуші. Ультракүлгін сәулелену, ультракүлгін сәулеленудің табиғи және 
техногенді көздері, ультракүлгін сәулелену әсерінен атмосфераның қорғану 
қасиеттері мен биологиялық әсері. Лазерлік және ион түзуші сәулелену, 
қасиеттері, биологиялық әсерлері.  

 
Радиациялық экология 
Радиоктивті сәулеленудің көздері мен табиғаты, ион түзуші сәуленеудің 

адамға және қоршаған ортаға әсері, радиациялық нормалаудың, радиациялық 
және дозиметриялық бақылаудың (энергияның мөлшері және белсенділігі) 
қағидалары, сәулеленуден қорғану жолдары, радиациялық қауіпсіздік 
саласындағы заңдылықтар.  

 
Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму концепциясының 

негізгі қағидалары.  
Тұрақты даму. Тұрақты даму концепциясының эволюциясы. Тұрақты 

даму концепциясының және қоршаған ортаны қорғаудың негізгі экологиялық 
қағидалары.  

 
Тұрақты энергоэкологиялық даму  
Рио+20 «Энергетика барлығы үшін». ХХІ ғасырдағы тұрақты дамудың 

ғаламдық энергоэкологиялық қағидалары. Отын-энергетикалық кешен және 
төменгі көміртекті даму. Тұрақты тұтыну және энергия өндіру.  Қорды және 
энергияны үнемдеу. G-global және т.б. жобалар.  

 
Жасыл экономика және тұрақты даму 
Өндірістік және табиғи ресурстарды салыстыру. Табиғи ресурстарды 

басқару және табиғатты тиімді пайдалану. Азаматтық қоғамның дамуы, 
мемлекеттік емес ұйымдардың рөлі. Тұрақты даму мақсатындағы серіктестік. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1.Биосферадағы биохимиялық құбылыстар. 
2. Биожүйелер, олардың қызметінің ету заңдылықтары және тұрақты 

даму.  
3. Биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық 

факторлары антропогендік әсер ретінде.  



 

4. Химиялық экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері.  
5. Атмосфера, гидросфера, литосфераның химиялық экологиясы 
6. Өндірістік кәсіпорын қалдықтарын қайта өңдеу және сақтау. 
7. Ластаушы заттардың химиясы, оларды бөлу, тазарту және қоршаған 

ортаны бақылау әдістері.  
8. Химиялық әдістер және қоршаған ортаны қорғау тәсілдері.  
9. Техногенді физикалық ластану және табиғи фон.  
10. Жердің отын-энергетикалық қорлары.  
11. Биосферадағы энергия ағындары. Энергетикалық алмасу.  
12. Энергияның дәстүрлі көздерін пайдаланудың экологиялық салдары.  
13. ХХІ ғасырдың тұрақты дамуының ғаламдық энергоэколоиялық 

қағидалары. G-global жобасы. 
14.Төменгі көміртекті даму және жасыл экономика.  
15. Тұрақты даму мақсатындағы ғаламдық серіктестік.  
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Биологиялық, химиялық, физикалық экологияның әдістемелік және 

ғылыми аспектілері.   
2. Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар.  
3. Экологиялық құбылыстарға адамның әсер етуінің негізгі түрлері, 

қоршаған ортаның ластануы.  
4. Өндіріс пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті факторларының 

адам денсаулығына әсері.  
5. Ауылшаруашылықтың қоршаған ортаға әсер ету факторы ретінде.  
6. Қоршаған ортаны қорғау жолдары және химиялық әдістері.  
7. Жердің табиғи фоны.  
8. Жылулық сәулелену, Жердің радиациялық және жылулық тепе-

теңдігі.  
9. Биосферадағы энергия ағындары.  
10. Энергия көздерінің дәстүрлі және дәстүрлі емес жолдары. 
11. Тұрақты дамудың негізгі қағидалары мен қоршаған ортаны қорғау 

мәелелері.  
12. Ғаламдық экологиялық дағдарыстан шығу қағидалары.  
13. Қоғам мен қоршаған орта әрекетінің үйлесімділігі.  
14. Табиғатты тиімді пайдалану тұрақты дамудың бір аспектісі ретінде.  
15. Жасыл экономика және тұрақты даму. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Экожүйе биосфераның құрылымдық-функционалдық бірлігі ретінде  
2. В.И. Вернадскийдің биосфера-ноосфералық концепциясы  



 

3. Энергетикалық алмасу мен заттардың айналымы  
4. Биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық 

факторлары және экологиялық дағдарыс  
5. Климаттың өзгеруі 
6. Қоршаған ортаның ластануы және оның алдын-алу жолдары  
7. Атмосфераға ластаушы заттарды шығаруды бақылау  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 
Қазіргі таңда табиғатты сақтау қамқорлығы дегеніміз тек қоршаған 

ортаны қорғау жөніндегі нормативті құжаттарды дайындау ғана емес,  
сонымен бірге табиғат ортасында жүретін өзгерістер мен адамның түрлі 
қызметтерінің арасындағы себеп-салды байланысының заңдылығын тану. 

«Экологиялық химия» курсы «Экология» мамандығының студенттеріне 
оқытылатын негізгі пәндер блогының міндетті құраушы бөлімі болып 
табылады.  Бағдарламаға енген бөлімдердің жиынтығы – студенттерді үздіксіз 
дайындауда оқытудың барлық тізбегінде жүзеге асатын бірыңғай жүйенің 
негізгі кезеңі.  Бұл жүйе, «Экология және тұрақты даму», «Адам тіршілігінің 
қауіпсіздігі», «Биогеохимия», «Топырақтану», «Өсімдіктер және 
жануарлардың биоалуантүрлілігі» деген пәндерді алдын ала оқытылуымен 
құрастырылған. Осы ғылымдардың негізінде, «Экологиялық химия» алған 
білімдерді жинақтап, дамытып, студенттердің ғылыми инженерлі-экологиялық 
дүниетанымын қалыптастырады.  

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі құзыреттіліктерге ие болу 
керек:  

Антропогенді жүктеме әсерінен қоршаған ортада жүретін негізгі физика-
химиялық үдерістерді; химиялық заттардың, яғни қоршаған ортаны 
ластаушылардың таралу үдерістеріне әсер етуші факторларды және олардың 
таралу заңдылықтарын; Жердің геосферасы туралы жалпы теориялық 
ережелерін, химиялық элементтердің биогенді және абиогенді жаһандық 
биогеохимиялық тізбектерін білу;  

Жаһандық экологиялық мәселелердің туындау салдарын түсіндіре алу 
керек; өндіріс орындардың және көліктердің шығарындылары мен 
тасталымдарының ауада, суда және топырақта мүмкін болатын 
трансформациясын және тірі ағзаларға әсер етуін талдай алу керек;  



 

Табиғат нысандарында токсиканттарды аналитикалық анықтауға; 
тіршілік ортасының қауіпті және зиянды факторларының деңгейлерін бағалау 
үшін жүргізілетін есептеулерді игеруге дағдылану.   

«Физика», «Экология және тұрақты даму», «Бейорганикалық және 
органикалық химия», «Биология», «География» пәндерін оқу кезінде алған 
білімдер және қалыптасқан дағдылар негізінде «Экологиялық химия» пәні 
жүргізіледі.   

Берілген пәннің алдында жүргізілетін пәндердің тізімі: Адам 
тіршілігінің қауіпсіздігі; Биогеохимия; Экологиялық биофизика; Атмосфера 
және гидросфера туралы ілім; Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

 I бөлім. Қоршаған ортада ластаушы заттардың өзгеруінің 
химиялық негіздері 

1 Экологиялық химияға кіріспе  
2 Экологиялық әрекеттестіктердің химиялық негіздері 

3 Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының 
экологиялық қасиеттері  

4 Ауыр металдар – қоршаған ортадағы токсиканттар 
5 Қоршаған ортаның негізгі органикалық ластаушылары  

 II бөлім.  Атмосфераның экологиялық химиясы және 
мәселелері 

6 Атмосфераның жоғарғы қабаттарының химиясы және оның 
ластану мәселесі  

7 Атмосфераның төменгі қабаттарының химиясы және оның ластану 
мәселесі 

 III бөлім. Гидросфераның экологиялық химиясы және  
мәселелері 

8 Табиғи сулардың химиялық құрамы  
9 Су тазарту және су өңдеу мәселелері  
10 Табиғи сулардың химиялық ластануы  
 IV бөлім. Литосфераның экологиялық химиясы 

11 Топырақ құрамының химиясы  
12 Топырақтың негізгі ластаушылары  

 V бөлім. Ластаушы заттарды талдау әдістері және қоршаған 
орта жағдайының экологиялық мониторингі  

13 Қоршаған ортаның нысандарында элементтерді анықтаудың 
қазіргі аналитикалық әдістері  

14 Қоршаған ортаның жағдайын бағалау  
15 Қоршаған орта жағдайының экологиялық мониторингі 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 



 

Кіріспе 
Қоршаған ортаға әртүрлі өзгерістер сол ортада бағыт алған өзгерістердің 

химиялық және химия-биологиялық үдерістердің бейнесі болып табылады. 
Табиғат үдерістерінің заңдылығын тану және адамның оған  әсер ету деңгейін 
басқару – экологияның алғышартты мақсаты.   

Экологиялық химия қоршаған ортада жүзеге асатын химиялық және 
химия-биологиялық үдерістерді қарастырады, тіршілік ортаның жағдайы, адам 
қызметінің тіршілік ортасына әсері және табиғат ресурстарын тиімді 
пайдалану мәселелері туралы жалпы көрінісін бейнелейді. Берілген курста, 
табиғи химия-технологиялық үдерістерге ластаушы заттардың әсері, олардың 
тірі ағзалар мекендейтін ортасына енуін алдын алу әдістері, қоршаған ортаның 
ластануы нәтижесінде (химиялық аспектісі) жалпы биосферада пайда болатын 
өзгерістер туралы зерттеледі.  

Пәнді оқытудың мақсаты – табиғат нысандарына және ластаушы 
заттардың ауаға, суға, топыраққа ену нәтижесінде жүретін үдерістерге адам 
қызметі әсерінің және қоршаған ортаның ластануын залалсыздандыру 
мүмкіндіктерінің химиялық аспектілердің ғылыми-әдістемелік негіздерімен 
студенттерді таныстыру; қоршаған ортада химиялық қосылыстардың 
трансформациясын зерттеу; осы өзгерістердің мүмкін болатын зардабын 
болжау және экологиялық талаптарды есепке ала отырып, шешім қабылдауды 
дағдыландыру.  

Пәннің міндеттері: қоршаған ортаны ластаушы заттардың, химиялық 
қосылыстардың физика-химиялық өзгерісі, олардың қоршаған ортаға түсу 
көздері, таралу, жинақталу заңдылықтарын және оларды жою әдістерін 
зерттеу; қазіргі экологиялық мәселелерге әсер ететін антропогенді текті 
қосылыстардың атмосферадағы және гидросферадағы негізгі химиялық 
реакцияларын зерттеу; табиғаттағы тепе-теңдікке антропогендік әсері туралы 
және қоршаған ортаның жағдайын бақылау бойынша халықаралық күштер 
туралы нақты түсінікті қалыптастыру; қоршаған ортаның жағдайын бақылау 
әдістерін зерттеу.   

Пәнді оқыту барысында келесі оқыту технологиялары қолданылады: 
ақпараттық дәріс, аралық бақылау, рефераттарды жазу, сабақ жүргізудің 
белсенді және интерактивті формаларын қолдану, соның ішінде: дәріс-
визуализация, баяндама-презентациялар, компьютерлік мотивация, диалог 
режиміндегі мәселе қою арқылы дәріс сабақтарын жүргізу, мәселелік 
жағдайларды талдау және талқылау.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
I БӨЛІМ. ҚОРШАҒАН ОРТАДА ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ 

ӨЗГЕРУІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 
Экологиялық химияға кіріспе  



 

Экологиялық химия оқыту пәні, мақсаты және нысандары: гидросфера, 
атмосфера, литосфера. Экологиялық химияның негізгі түсінігі және 
концепциялары. Экологиялық химияның басқа ғылым пәндерімен байланысы: 
химия, биология, геология, фармокология, токсикология. Экодиагноз және 
экопрофилактика экологиялық химияны зерттеудің негізгі бағыты ретінде.   

 
Экологиялық әрекеттестіктердің химиялық негіздері 
Химиялық экологиялық фактор. Тірі ағзаларға абиотикалық 

факторлардың химиялық компоненттерінің әсері. Биосфера эволюциясының 
химиялық кезеңдері. Химиялық экорегуляторы. Биосферадағы химиялық 
элементтер. Тірі ағзалардың химиялық құрамы. Биогенді элементтердің 
айналымы. Заттардың антропогендік айналымы. Табиғат ортасында химиялық 
элементтердің миграциясы және олардың адам ағзасына енуі. Табиғат 
ортасында ластаушы заттардың өзгеруінің химиялық негізі.  

 
Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының 

экологиялық қасиеттері 
Ластаушы заттардың жалпы сипаттамасы. Шекті рауалды концентрация 

(ШРК) туралы түсінік. s, p, d, f – элементтердің сипаттамасы. Элементтердің 
және заттардың биогеохимиялық айналымы және олардың сандық қасиеттері 
(негізгі биогенді элементтер мысалында: көміртек, азот, фосфор).  Ластаушы 
заттардың биогеохимиялық айналымының сипаттамасы. Табиғи 
биогеохимиялық айналымға антропогендік әсер ету.  

 
Ауыр металдар – қоршаған ортадағы токсиканттар 
Қоршаған ортаға енуі, оның таралу формасы, су экожүйелеріндегі 

трансформация. Сынаптың биогеохимиялық тізбегі, метилсынаптың 
қосылыстарының түзілуі. Металорганикалық токсиканттардың басқа түрлері 
(органикалық өндірістік қалайы, қорғасын, күшән). Тірі ағзаға токсикалық 
әсер.  

 
Қоршаған ортаның негізгі органикалық ластаушылары 
Жалпы сипаттамасы. Органикалық қосылыстардың токсикалық 

қасиеттерінің және құрамының, құрылымының байланысы. Көмірсутектер 
және олардың галоген туындылары. Аминдер. Нитроқосылыстар. Тұрақты 
органикалық ластаушылар. Полициклді ароматты көмірсутектер (ПАК). 
Полихлорлы бифенилдер (ПХБ). Полихлорлы диоксиндер (ПХД) және 
полихлорлы дибензофурандар (ПХДФ). Фенолдар. Ұшқыш хлорлы және 
ароматты көмірсутектер. Органикалық ластаушылардың қоршаған ортаға ену 
көздері. Токсикалық әсері.  

 
II БӨЛІМ.  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ХИМИЯ ЖӘНЕ АТМОСФЕРА 

МӘСЕЛЕСІ 
 



 

Атмосфераның жоғарғы қабаттарының химиясы және оның 
ластану мәселесі 

Атмосфера қоршаған ортаның химиясын зерттеудің нысаны ретінде. 
Атмосфераның құрылымы және негізгі компоненттік құрамы. Атмосфераның 
ластануы. Парниктік әсердің табиғаты. Негізгі парникті газдар. Атмосфералық 
метанның негізгі көздері. Көміртек диоксидінің көздері және 
шығарындылары. Атмосферадағы азот (І) оксидінің көздері.  Атмосфераның 
ластану түрлері (жергілікті, аймақты, жаһандық). Атмосфераның жоғарғы 
қабаттарының химиясы. Стратосфералы озон. Озонның оттекті, сутекті, 
хлорлы және азотты тізбегі. Озон қабатының жұқаруы.  

 
Атмосфераның төменгі қабаттарының химиясы және оның ластану 

мәселесі 
Тропосфера жаһандық тотықтырғыш резервуар ретінде. 

Тропосферадағы негізгі реакцияға қабілетті бөлшектер: гидроксилді радикал, 
азот оксиді, күкірт оксиді және оның айналымдары. Тропосферадағы газ-
фазалы реакциялар. Смог және фотохимиялық смог. Лос-Анжелес (жазғы) 
смог. Тропосферадағы озонның түзілу механизмі. «Таза», «лас» атмосферада 
СО-ң, метанның тотығуы.  Атмосферадағы метан гомологтарының тотығуы. 
Пероксоацетилнитраттың түзілуі. Азот оксидінің қатысуымен алкендердің 
және ароматты көмірсутектердің тотығуы. Тропосферадағы гетерофазалы 
реакциялар. Лондон смогы (қысқы). Азоттың және күкірттің төменгі 
оксидтерінің тотығуы. «Қышқылды жаңбырлар». Қышқылды жаңбырлардың 
және озонның материалдарға әсері.  

 
III БӨЛІМ. ГИДРОСФЕРАНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ХИМИЯСЫ 

ЖӘНЕ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Табиғи сулардың химиялық құрамы 
Табиғи су құрамына кіретін элементтер тобы. Минерализациялау 

дәрежесіне байланысты табиғи сулардың классификациясы. Табиғи сулардың 
сапасының негізгі көрсеткіштері. Табиғи сулардың негізгі тепе-теңдігі. Табиғи 
сулардың қышқылдық-негіздік тепе-теңдігі. рН түсінігі. Табиғи сулардың рН 
анықтамасы. рН көрсеткіштеріне байланысты табиғи сулардың 
классификациясы. Табиғи сулардың тотығу-тотықсыздану құбылысы. Нерст 
теңдеуі. Табиғи сулардың негізгі әлеует беруші жүйесі. Еріген оттегінің 
қатысуымен жүретін негізгі үрдістер. Күкірт қатысуымен жүретін негізгі 
үрдістер. Темірдің қатысуымен жүретін негізгі үрдістер. 

 
Су тазарту және су өңдеу мәселелері  
Ауыз суы. Ауыз суды тазалаудың негізгі кезеңдері. Ауыз суды 

залалсыздандырудың негізгі әдістері: хлорлау, озондау, УФ-сәулелендіру. 
Хлорлау және озондау үрдістердің кері әсері. Бөтелкедегі су. Сапа 
көрсеткіштері. Ауыз суларды қайта тазалайтын тұрмыстық сүзгілер.  



 

 
Табиғи сулардың химиялық ластануы  
Ластағыш заттардың негізгі класстары. Ауыр металдар, мұнай және 

хлорлы көмірсутектер, радиоактивті заттар. Табиғи сулардың негізгі ластану 
көздері. Ақаба сулар. Өнеркәсіптік ақаба сулар. Атмосфералық жауындар. 
Табиғи сулардағы ластағыштардың миграциясының негізгі үрдістері. Еріген 
қосылыстар түрінде тасымалдану. Қалқымалы заттардағы сорбция. 
Шөгінділерде жинақталу және тұну. Табиғи суларда ластағыш заттардың 
негізгі тасымалдану үрдістері. Ауыр металдар: гидролиз, органикалық және 
бейорганикалық лигандалармен кешен түзу. Органикалық ластағыш заттар: 
фотолиз, микробты метаболизм. Су ағзаларына ластағыш заттардың әсері. 
Қоректік тізбек бойынша биоаккумуляция және миграция.  

 
IV БӨЛІМ. ЛИТОСФЕРАНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ХИМИЯСЫ 
 
Топырақ құрамының химиясы 
Литосфераның химиялық құрамы. Химиялық элементтердің кларктары. 

Негізгі элементтер. Шашыранды элементтер. Литосфераны негізгі 
құраушылар. Тау жыныстарының желге мүжілудің (сілтісізденуінің) негізгі 
үдерістері (химиялық, фотохимиялық, өсімдіктердің тіршілік қызметі 
(биогеохимиялық сорғы), микробиологиялық, антропогендік). Топырақ 
жамылғысы. Топырақ жамылғысының жаһандық қызметтері (литосфералы, 
гидросфералы, атмосфералы, жалпы биосфералы). Топырақ жамылғысының 
түзілуі. Топырақтың негізгі түрлері. Топырақтың химиялық құрамы. 
Топырақтағы органикалық заттар. Гумустық заттардың құрамы және 
қасиеттері.  

 
Топырақты негізгі ластаушылар 
Топырақ қабатын ластаушы заттардың негізгі кластары: ауыр металдар, 

пестицид қалдықтары, мұнай көмірсутектері. Олардың таралу көздері, 
тіршілігі, трансформация механизмі және өсімдіктерде кездесуі.  

 
V БӨЛІМ. ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ 

ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
МОНИТОРИНГІ 

 
Қоршаған ортаның нысандарында элементтерді анықтаудың 

қазіргі аналитикалық әдістері 
Элементтерді анықтаудың әдістері. Спектрофотометрия, атомдық-

абсорбциалық және атомдық-эмиссионды спектроскопия, полярография 
қоршаған орта нысандарында ауыр металдарды анықтаудың негізгі әдістері 
ретінде. Газ-сұйықтықты, жоғары тиімділікті сұйықтықты хроматография 
және хроматомасс-спектрометрия органикалық токсиканттарды сандық 
анықтаудың және идентификациялаудың негізгі әдістері ретінде.  



 

Үлгі алудың және үлгі дайындаудың мәселелері. Қоршаған орта 
нысандарын талдау барысында үлгі алудың, үлгі дайындаудың ерекшелігі. 
Орташа үлгі туралы түсінік және оны алудың әдістері. Қоршаған орта 
нысандарында экотоксиканттардың құрамын аналитикалық бақылау 
әдістерінің дамуы.  

 
Қоршаған ортаның жағдайын бақылау 
Қоршаған ортаның бақыланатын басым параметрлері.  Қоршаған орта 

нысандарының диагностикасы және тиімді химия-аналитикалық бақылау.  
Қоршаған ортаға әсер етуді бақылау әдістері (биоиндикация, биотестілеу және 
т.б.). 

 
Қоршаған орта жағдайының экологиялық мониторингі 
Мониторинг жүйесінің концепциясы және құрылымы, оның қызметінің 

қағидалары. Экология-аналитикалық мониторингтің негізгі міндеттері. 
Экология-аналитикалық мониторингтің түрлері.  Экология-аналитикалық 
мониторингті жүзеге асыратын негізгі ұйымдар. Талдау жүргізу барысында 
мониторингтің рөлі және жаһандық антропогендік әсерлер салдарының қауіпті 
дамуын ескерту. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ   
 

1. Химиялық элементтердің пайда болуы. Биосферадағы химиялық 
элементтер. Тірі ағзалардың химиялық құрамы.  

2. Абиотикалық факторлардың химиялық компоненттерінің тірі 
ағзаларға әсері.  

3. Химиялық ластаушы заттар, олардың көздерінің биосферада 
таралуы және тірі ағзларға әсерлері.  

4. Табиғи биогеохимиялық тізбектер және олардың антропогендік 
өзгерісі.  

5. Табиғат ортасында химиялық элементтердің миграциясы және 
адам ағзасына түсуі.   

6. Элементтердің және заттардың биогеохимиялық тізбегі және 
олардың сандық қасиеттері (негізгі биогенді элементтер мысалында: көміртек, 
азот, фосфор).  

7. Қоршаған ортаға енуі, оның таралу формасы, су экожүйелеріндегі 
трансформация. 

8. Органикалық қосылыстардың токсикалық қасиеттерінің, 
құрамының және құрылымының байланысы. 

9. Атмосферада озонның түзілу механизмі. Озонның оттекті, сутекті, 
хлорлы және азотты тізбегі. 

10. Тропосферадағы негізгі реакцияға қабілетті бөлшектер: 
гидроксилді радикал, азот оксиді, күкірт оксиді және оның айналымдары. 



 

11. Топырақ жамылғысының жаһандық қызметтері (литосфералы, 
гидросфералы, атмосфералы, жалпы биосфералы). 

12. Топырақ қабатын ластаушы заттардың негізгі кластары: ауыр 
металдар, пестицид қалдықтары, мұнай көмірсутектері.  

13. Қоршаған орта нысандарында элементтерді анықтаудың қазіргі 
аналитикалық әдістері.  

14. Қоршаған орта нысандарының диагностикасы және тиімді химия-
аналитикалық бақылау. 

15. Анализ жүргізу барысында мониторингтің рөлі және жаһандық 
антропогендік әсерлер салдарының қауіпті дамуын ескерту.   

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  
 

1. Храмотографиялық әдіспен атмосфералық ауаның газдық құрамын 
анықтау. 

2. Жұмыс орынның атмосфералық ауасында СО2 және О2  
концентрациясын анықтау.  

3. Қоршаған ортаға қышқылды жаңбырлардың әсер етуі.  
4. Автокөліктің жұмыс жасау барысында қоршаған ортаға 

шығарылатын антропогендік ластағыштарды сандық анықтау.  
5. Атмосфералық жауындардың құрамындағы еритін және ерімейтін 

қатты бөлшектердің жалпы массасын анықтау.   
6. Есептік-графикалық тапсырма: «Метеорологиялық жағдайы нашар 

зиянды заттар (күкірт диоксиді SO2, азот оксиді NO2, күл) тасталынатын 
атмосфералық ауа зонасында  олардың концентарциясын анықтау». 

7. Судың қасиетін сипаттайтын органолептикалық қасиеттерді 
анықтау (иіс, температура, мөлдірлігі, түстілігі, сутектік көрсеткіші(рН)).  

8. Судың жалпы кермектілігін комплексонометриялық анықтау. 
Кермектілік тұзадарды реагенттік жою.  

9. Суда және тағам өнімдерінде темірді (ІІ, ІІІ) фотометриялық 
әдіспен анықтау. Топырақ сүзіндісін дайындау. Топырақ сүзіндісінің рН 
анықтау және қышқылдығын бағалау.  

10. Топырақ сүзіндісінің құрғақ қалдығы бойынша қала көшелерінің 
топырақ тұздылығын анықтау.  

11. Сулы сүзіндінің тұзды құрамы бойынша топырақтың экологиялық 
жағдайын бағалау.  

12. Топырақты өңдеуі әдісіне байланысты оның өзгеруі.  
13. Автокөліктен шығарылатын зиянды заттардың жол бойындағы 

топыраққа енуін есептеу.  
14. Түрлі көкөніс мәдениетінің түріне, сұрыпына, мүшесіне, ұлпасына 

байланысты нитраттардың сапалық, сандық көрсеткішін анықтау.  
Жасанды экологиялық ортаның өсімдіктерге әсері (экологиялық 

жағдайды модельдеу). 



 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  
 

1. Қоршаған ортаның сапасын бағалауда негзігі санитарлы-гигиеналық 
көрсеткіштер. ШРК туралы түсінік. 

2. Суды тазартудың және суды өңдеудің мәселелері. Ауыз су. Ауыз суды 
тазартудың негізгі кезеңдері. 

3. Смог және фотохимиялық тұман. Лос-Анжелес (жазғы) смог. Лондон 
(қысқы) смог. 

4. Топырақ қабатын ластаушы заттардың негізгі кластары: ауыр 
металдар, пестицид қалдықтары, мұнай көмірсутектері. Олардың таралу 
көздері, тіршілігі, трансформация механизмі және өсімдіктерде кездесуі.  

5. Химиялық құрылымы бойынша пестицидтердің жіктелуі (хлор, 
фосфор, азот құрамды). Қолдану әдісі бойынша пестицидтерлің жіктелуі. 
Сыртқы ортада тұрақтылығы.  

6. Элементтерді анықтаудың әдістері. Спектрофотометрия, атомдық-
абсорбциаля және атомдық-эмиссионды спектроскопия, индуктивті-
байланысты плазмалық спектромкопия, полярография қоршаған орта 
нысандарында ауыр металдарды анықтаудың негізгі әдістері ретінде.  

7. Табиғатты тиімді пайдаланудың мәселелері. Тұрақты дамудың 
концепциясы. Аз қалдықты және қалдықсыз өндірісті жетілдіру. Қазіргі 
технологиялық сызбаларды баламалы ресурс үнемдеуіш және экологиялық 
таза технологиялармен алмастыру.  

 
РЕФЕРАТ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Химиялық ластаушылардан атмосфераны қорғау әдістері.  
2. Ғаламдық жылыну: парниктік эффект.   
3. Пестицидтер және оның қоршаған ортаға әсері. 
4. Су ортасының органикалық ластаушылары.  
5. Адам денсаулығына табиғи-экологиялық факторлардың әсері. 
6. Топырақ: құрамының ерекшелігі және үдерістері.  
7. Атмосферадағы химиялық үдерістер.  
8. Озон экраны: оның жойылуы және қалпына келтіру мүмкіндіктері.  
9. Судың рөлі және адам тіршілігіндегі сапалық маңызы.  
10. Теңіздердің мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы.   
11. Ауыр металдар, токсикологиялық сипаттамасы.  
12. Әлем мұхиттарын мұнай және мұнай өнімдерінен тазарту  әдістері.  
13. Минералды тыңайтқыштардың пайдасы және зияны.  
14. Қоршаған ортаның ластануында және оны тазартуында химияның 

рөлі. 



 

15. Зиянды заттарды заласыздандыру және оларды ұстап алудың түрлі 
әдістерінің негізіндегі химиялық үдерістер. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Экологиялық биогеография» университеттік курсы «5В060800 – 
Экология» мамандығында білім алатын студенттерге арналған. 

Курс студенттерді тірі ағзаларға әсер ететін факторлармен (негізінен 
жануарлар мен өсімдіктердің) және олардың ғаламшарда таралу 
заңдылықтарымен таныстырады. Сонымен қатар тірі ағзалардың 
алуантүрлілігімен, қоректену ерекшелігімен, әртүрлі патшалықтардың әртүрлі 
жүйелену топтарының құрылымы және көбеюімен таныстырады. Жануарлар 
мен өсімдіктер әлемінің эволюциясының негізі туралы түсінік береді; тірі 
ағзалар мен олардың тіршілік ету ортасы арасындағы байланысты және 
биотаның қалыптасуының негізгі заңдылықтары, құрылысы, кеңістікте 
таралуы, құрлымы мен эволюциясы туралы түсінік қалыптастырады.  

Пәнді меңгеру барысында студенттерде келесі құзіреттер 
қалыптасады: 

білу керек: 
-ағзалардың таралуы туралы ғылымның даму кезеңдері, 

биогеографияның дамуына ғалымдардың үлесі; 
- ағзалардың экологиялық төзімділігі туралы түсінік; 
- климаттық зоналар және өсімділік зоналары;  
-Жердің негізгі биомдарындағы өсімдіктер мен жануарларының 

экологиялық формаларына сипаттама;  
- әртүрлі биомдағы өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік формалары; 
- негізгі мәдени өсімдіктердің пайда болу орталығы мен жануарларды 

қолға үйрету орталықтары. 
меңгеру керек: 
- тірі ағзалардың жалпы таралуы туралы білімін жеке биогеографиялық 

бөліктерді сипаттауда қолдану; 
-  түрлердің таралу тарихының ерекшеліктерін түсіндіру; 



 

- биогеографиялық бөліктерді биотаның ұқсастық коэффиценті негізінде 
салыстыру; 

- барлық бөліктердің биогеографиялық карталарымен жұмыс жасай білу; 
игеру керек:  
- биологиялық нысандардың аудандарын картографиялау әдісі.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

 Кіріспе 
1 Биосфера туралы ұғым 
2 Ағзалар қауымдастығы 
3 Экологиялық қуыс 
4 Ареалдар туралы ұғым 
5 Биоценоз және биогеоценоз туралы ұғым 
6 Биогеоценоздың абиотикалық бөліктері  
7 Судағы тіршілік жағдайы 
8 Биоценоздың қалыпты даму белгілері 
9 Биоценоздың күйзелісті даму белгілері 

10 Флоралық және фауналық аймақтар  

11 Биогеографиялық бөліктердің таксономиялық құрамын 
салыстыру 

12 Биотаға антропогендік әсер ету 

13 
Биоалуантүрлілікті сақтаудың мәселесі. Биоалуантүрлілікті 

сақтаудың жаңа қағидасы: жеке түрлерді сақтаудан қауымдастықты 
сақтауға өту 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Географиялық және биологиялық пәндерінің ішіндегі биогеографияның 

орны. Пәннің мақсаты және міндеті – құрлықтағы негізгі фауна және 
флоралық аймақтарын зерттеу және олардың тарихи дамуы. Жануарлар мен 
өсімдіктердің географиялық таралуын зерттеудің қысқаша тарихы: К. Линней, 
Р. Рулье, Ч. Дарвин, Т. Гексли, Н.А. Северцов, М.А. Мензбир, Гентер және 
Ортманның (1896) ағзалардың таралуы туралы еңбектері. Ч. Лайельдің 
"Геология негіздері" (1832) және Э. Форбстың Британ аралдарындағы фауна 
мен флораның таралуы және дилювия дәуіріндегі геологиялық өзгерістер 
арасындағы байланыс" (1846) атты биогеографиядағы еңбектерінің түсінігі. 
Жануарлар мен өсімдіктердің географиядағы экологиялық және тарихи 
бағыты. А.Уоллес, Н.А.Северцов, М.А.Мензбир, П.П.Сушкин, Л.С.Берг. 
С.Экманның (1935) "Теңіз зоогеографиясы" еңбектері. Аралдық биогеография 
- Престон (1962), Макартур және Уилсонның (1967) еңбектері. Соңғы кездері 
биогеографияны зерттеу экология бағытына ауысқанын байқауға болады. 



 

Пәннің негізгі мақсаты:  
- студенттерді тірі ағзалар жүйесімен таныстыру; 
көрсету:  
- тіршілік ету жағдайы мен биогеографиялық зоналар және белдеулердің 

қалыптасуы арасындағы байланысты;  
- биотаның алуантүрлілігі және қалыптасуының негізгі заңдылықтарын; 
-  құрылысы, кеңістікте таралуы, құрылымы және эволюциясын; 
-  биосфераның қызметінде биота компоненттерінің рөлін;  
-  биота қызметінде тіршіліктің барлық формаларының маңызын. 
Пәннің негізгі міндеттері:  
-  тірі ағзалардың патшалықтарға бөліну қағидаларымен танысу; 
- негізгі биологиялық номенклатура және жүйелену қағидаларының 

сәйкес өсімдіктердің таксономиялық топтарға бөлінуін зерттеу; 
-биогеоценоздың тұрақтылық қызметінде және жалпы биосферада 

өсімдіктер мен жануарлардың рөлін көрсету.  
- эволюция үрдісінде түрлердің бейімделу негізін тіршілік ету ортасына 

қалыптасу ретінде таныстыру;  
- осының негізінде әртүрлі экологиялық топтарға тіршілік формалары 

және негізгі факторлары бойынша анықтама беру. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Биосфера туралы ұғым 
Қазіргі заманғы ағзалардың алуантүрлілігі. Түр тіршілік формасы 

ретінде. Түр критерилері. Түрдің популяциялық құрылысы. Түрдің пайда 
болуы. Түрішілік топтар. Симпатрикалық және аллопатрикалық түр түзілу 
мәселелері. Жүйелеу ғылым ретінде. Таксономиялық бірліктің иерархиялық 
жүйесі. Тірі ағзалардың табиғи жүйеленуін құру мәселесі. Биологиялық 
жүйеленудің қағидалары. Таксондар, таксондар дәрежесі және номенклатура 
туралы ұғым. Бинарлы және униноминалды ғылыми номенклатура. Тірі 
табиғаттың дәстүрлі патшалығы полифилетикалық топ ретінде. Тірі 
табиғаттағы патшалықтар саны. Кеңістіктегі жеке таксондар мен 
синтаксондардың географиялық таралу заңдылықтары мен себептерін 
белгілеу. Ағзалар қасиеттері. Зат алмасу, ұқсас түрлерді жаңғырту, таралу 
әдістері.  

Ғаламшарда ылғалдың, жылудың және жарықтың бірегей емес қамтылу 
себептері. Жердің биогеографиялық аймақтарға бөлінуінің климаттық 
факторлары. Өсімділіктің «мінсіз» континентте таралуының сызба-нұсқасы. 

Тірі ағзалардың тіршілік циклы: тәуліктік, айлық, маусымдық, көп 
жылдық. Циклдар себептері. Орта факторлары және олардың тірі ағзалардың 
таралуы мен тіршілігіндегі рөлі. Климаттық және атмосфералық факторлар. 
Эдафиттік факторлар. Топографиялық факторлар. Энергетикалық факторлар. 
Химиялық факторлар. Биотикалық факторлар. Лимиттік факторлар туралы 
ұғым.  



 

 
Ағзалар қауымдастығы  
Тірі ағзалар арасындағы негізгі симбиотикалық байланыс: мутуализм, 

комменсализм, паразитизм, жыртқыштық. Мутуализм және комменсализм, 
комменсализм және паразитизм, паразитизм және жыртқыштықтың арасында 
нақты шектің болмауы. Анықтамалары: «жыртқыш» және «жемтік»; 
«паразит» және «иесі»; «комменсал» және «иесі». Соңғы және аралық иесі, 
қосымша иесі, резервуарлы иелері туралы түсініктер.  

Ағзалар қауымдастығы туралы ұғым және олардың "флора" және 
"фауна" терминдерінен айырмашылығы. Құрылысы. Эндемизм. Жасы. 

Мебиус-Морозовтың өзара бейімделу ережесі. Ағзалар 
қауымдастығының ішіндегі трофикалық және энергетикалық циклдар. 
Экологиялық қуыс туралы ұғым. Қауымдастықтар ішіндегі уақыттық өзгеріс. 
Биоценотикалық сукцессия. Климакс туралы ұғым. Қауымдастық эволюциясы. 

 
Экологиялық қуыс 
"Экологиялық қуыс" және бұл ұғымды биоценоздың әртүрлі 

бөліктерінде қолдану. Түр эволюциясы "биоценозда өз орнын табу" ретінде. 
"К" және "r" түрдің ұрпағына қамқор болуы туралы түсінік (тірі табиғаттың 
әртүрлі патшалығына байланысты). Ағзалардың экологиялық төзімділігі. 
Төзімділік шегі. Түрдің "экологиялық валенттілігі" туралы ұғым. 
Стенобионттар және эврибионттар, стеногалинді және эвригалинді ағзалар.  

 
Ареалдар туралы ұғым 
Түрдің белсенді және пассивті орналасу қасиеті. Тірі ағзалардың 

таралуына желдің, судың, жануарлардың әсері (анемохория, гидрохория, 
зоохория: эпи-, эндо-, син. және т. б., орнито-, мирмекохория). Жануарлар 
миграциясы.  

Ареалдардың кеңістікте және уақытта өзгеруі. Ареалдар типологиясы. 
Бірыңғай және дизъюнктивті ареалдар. Ареалдар шілтері. Космополитті, 
циркумконтинентальды, пішіндес, эндемитті ареалдар. Нүктелі ареал. Аралдар 
ареалы. Түр ареалының үш өлшемді моделі. Алехиннің ережесі. Стацияны 
ауыстыру заңы. Географиялық оңтайлау ережесі. Ален ережесі, Глогер 
ережесі, Бергманның ережесі.  

Түрдің пайда болу және таралу орталығы. Түрдің алуантүрлілік ошағы 
немесе таралу орталығы. Түрдің алуантүрлілігінің алғашқы орталығы. 
Дамудың екінші орталығы. Флора және фауна туралы ұғым. 

Космополиттер, эндемиктер (палеоэндемиктер және неоэндемиктер). 
Түрлердің жаңа жерге орналасу қабілеті, пассивті, белсенді, аралас вагильды. 
Таралудың физикалық және экологиялық бөгеттері. Акклиматизация түрдің 
пассивті антропохорды таралуы ретінде. Ареалдарды картографиялау әдісі. 
Контурлы, белгілі, шеткі нүкте әдісі, торлы әдіс. 

 
Биоценоз және биогеоценоз туралы ұғым  



 

Қауымдастықтың таралу заңдылықтары. Ендік зоналық және биіктік 
белдеулік. Интразональды және экстразональды қауымдастықтар. Ылғалмен 
және жылумен қамтамасыз ету. "Мінсіз континент". Биомның негізгі типтері. 

Ылғалдылық дәрежесі және жылумен қамтамасыз етілуіне байланысты 
өсімдік қауымдастығы келесі топтарға бөлінеді: тропикалық ылғалды жасыл 
жауынды (муссонды – Азияда) ормандар; жапырақты (жасыл жауынды) 
құрғақ ормандар; дала және саванналар; тікенді және суккулентті бұталар; 
жартылай шөлейтті және шөлейтті; пирроқауымдастық; жалпақ жапырақты 
жаздық жасыл ормандар, кейде қылқанды түрлерімен аралас; қылқанды және 
ұсақ жапырақты ормандар; тундралар; суық шөлдер. 

Мортмассаның жауын-шашынды және маусымды тропикалық орман 
биоценозында қалыптасуы және түрленуі. Осы типтегі ормандар топырағы. 

Мортмассаның жалпақ жапырақты қоңыржай белдеу биогеоценозында 
қалыптасуы және түрленуі. Осы типтегі ормандар топырағы. 

Мортмассаның қылқанды орман биогеоценозында қалыптасуы және 
түрленуі. Осы типтегі ормандар топырағы. 

Мортмассаның тундра биоценозында қалыптасуы және жиналуы. 
Батпақ. 

Мортмассаның дала биогеоценозында қалыптасуы және түрленуі. Дала 
топырағы. 

Мортмассаның шөл биогеоценозында қалыптасуы және түрленуі 
Ылғалды экваторлы және тропикалық ормандар биоценозының қызметі. 
Маусымды ормандар биоценозының қызметі. 
Саванна және дала биоценозының қызметі. 
Шөл биоценозының қызметі. 
Субтропикалық ормандар биоценозының қызметі. 
Қоңыржай белдеуінің жалпақ жапырақты ормандар биоценозының 

қызметі. 
Пирроқауымдастық. 
 
Биогеоценоздың абиотикалық бөліктері  
Жердің күн энергиясымен жабдықталуы. Биогеоценоздың "баламалы" 

энергия көздерінде даму мүмкіндігі (жанартаулар, қорлық органикалық 
заттардың химиялық энергиясы, қорлық органикалық заттардың жылу 
энергиясы). Энергияның жел мен ағыстар арқылы ауысуы. Тіршілік 
болмысында су қажетті компонет ретінде. Жылумен қамтамассыз етілуіне 
байланысты биогеоценоз құрылысы мен энергетикасына ылғалмен 
қамтамассыз етудің әсері. 

Өлі материя және оның энергия мен зат алмасуға қатысуы. Минералды 
заттар және олардың судан және топырақтан сіңірілуі. Химиялық 
элементтерді биоценоз айналымынан шығару. Теңіз және көл шөгінділері (әк, 
ұлутас, бор, шірік тұнба).  

Химиялық элементтер және органикалық заттардың биогеоценоздан 
биологиялық өнімдермен шығарылуы. Жануарлар миграциясы (құстардың 



 

жылы жаққа ұшуы, балықтардың қоректену және уылдырықтану кезіндегі 
миграциясы, топтық шегірткелер миграциясы), ормандарды жою, 
ауылшаруашылық мәдениетінде егістікті жинау. 

 
Судағы тіршілік жағдайы  
Судың физика-химиялық қасиеттері: тығыздығы, қысымы, күн 

радиациясының терең енуі, жылу таралуы, еріген тұздар мен газ құрамы, 
ағысы. Теңіздегі негізгі биотоп топтары: пелагиаль және бенталь. 
Пелагиальдың негізгі элементтері - нектон, планктон, плейстон және нейстон. 
Бентальдың тік тілімделуі: литоральды және абиссальды зоналар. Батиальды 
зона литоральды және абиссальды зоналардың арасындағы өтпелі зона 
ретінде. 

Тұщы судағы жануарлардың таралуы мен тіршілік жағдайы. Теңіз 
суымен салыстырғанда тұщы суларының арасында факторлар сипаты 
бойынша ерекшелігі. Тоспа суларының ерекшеліктері - көлдер: лимналь 
пелагиальдың аналогы ретінде, профундаль – көлдердің тереңірек бөлігі, 
жағалау аймағы - литораль.  

Көлдердің гидробиологиялық классификациясы: эвтрофты (азот және 
фосфорғы бай), олиготрофты (терең және минеральды азот пен фосфорға 
кедей), дистрофты (таяз, гуминді заттарға бай). Температура сипатына 
байланысты көлдер типтері: тропикалық, қоңыржай, поляр маңы, олардың 
сипаты және фаунасы.  

Орта-мұхиттық жотадағы гидротермальды көздердің ағзалар 
қауымдастығы – «қара шылымқорлар».  

 
Биоценоздың қалыпты даму белгілері  
Биоалуантүрлілік жоғарылағанда түрдің бейімделу мүмкіндігінің қасиеті 

төмендейді; экологиялық қуыстар санының көбеюі, "К" стратегиясындағы 
түрлердің басым болуы.  

 
Биоценоздың күйзелісті даму белгілері  
Ғаламдық климаттың өзгеру себептері, өзгерістер жиілігі; 

биоалуантүрлілік азайғанда түрдің бейімделу қасиетінің кеңеюі; экологиялық 
доминантар санының қысқаруы; "r" стратегиясындағы түрлердің басым 
болуы. Климаттың циклдық ауытқуының себептері. Мортмасса және оның 
қалыптасуы туралы түсінік, биогеоценоздағы мортмассаның тағдыры. 
Топырақ түзілуі, 

Климаттың жылыну жағдайында биоценоздың қызметі. Атмосферадағы 
көмірқышқыл газының жоғарылауы; жылыжай эффектісі; мұхиттың 
карбонатты-бикарбонатты буферы.  

Суық климат жағдайында биоценоздың қызметі. Әртүрлі температурада 
судағы оттектің еруі. Тірі материяға мұхит суындағы оттек құрамының әсері 
(мұхит және құрлықта). 



 

Биогеоценоз құрылысының күрделі жағына өзгеруі оның тұрақты 
дамуының негізі.  

Биогеоценоз құрылысының дағдарыстық дамуына негіз ретінде жеңіл 
жағына өзгеруі.  

 
Флоралық және фауналық аймақтар  
Биогеографиялық аумақтардың жалпы сипаттамасы. Тірі ағзалардың 

қазіргі заманғы таралуының палеогеографиялық факторлары.  
Палеогей патшалығы және оның бөліктері: Эфиоп аумағы, Мадагаскар 

аумағы, Индо-Малай аумағы. Сол жердің жануар және өсімдіктер әлеміне тән 
өкілдері. 

Арктогей патшалығы және оның бөліктері: Палеоарктикалық патшалық 
асты (Еуропа-Сібір аумағы, Ескі Жерорта аумағы, Шығыс-азиалық, немесе 
Гималай-Қытай аумағы); арктикалық емес патшалықасты. Сол жердің жануар 
және өсімдіктер әлеміне тән өкілдері. 

Неогей патшалығы. Тропикалық емес (Оңтүстік Америкалық) аумақ, 
Кариб немесе Антиль ауағы. Сол жердің жануар және өсімдіктер әлеміне тән 
өкілдері. 

Нотогей патшалығы және оның бөліктері: Австралиялық аумақ, Жаңа 
Зеландиялық аумақ немесе Голантарктика аумағы. Сол жердің жануар және 
өсімдіктер әлеміне тән өкілдері. 

Кап патшалығы. Ғажайып Вельвичия. 
 
Биогеографиялық бөліктердің таксономиялық құрамын салыстыру  
Фауна-флоралық сәйкестікте ең қарапайым және түсінікті 

коэффиценттердің бірі 1901 жылы өзі ұсынған Жаккар коэффиценті.: Көбінесе 
Жаккар және Сёренсен коэффиценттері. Кj =с : (a+b–c), мұнда а – бір 
қауымдастықтағы түрдің саны; b- басқа қауымдастықтағы түрдің саны; с – екі 
қауымдастықтың жалпы түрлер саны. Бұл коэффициенттің шегі 0-ден 1-ге 
дейін, Кj =1 бұл қауымдастықтардың толықтай сәйкестігін білдіреді (тізбектің 
тура ұқсастығы), ал Кj=0 болса, олар ортақ бірде-бір түрге ие емес.  

Қазіргі заманда тағы да қолданысқа ие 1913 ж. Чекановский ашқан кейде 
Сёренсен коэффициенті деп аталатын формуласы, Сёренсена-Чекановский 
коэффиценті деп атаған дұрысырақ: Кj=2с:(a+b), мұнда түсініктері мен 
шектері Жаккар формуласындағыдай.  

 
Биотаға антропогендік әсер ету  
Адам дамуының тарих алды және тарихи кезеңдеріндегі халық санының 

өсуі. Шаруашылықта қолдану мақсатында экотоп және биоценоздың түрленуі 
(ормандарды жою, суландыру, құрылыс, пайдалы қазбаларды табу, 
ауылшаруашылық өнімдерін алу).  

Экожүйенің дамуындағы антропогендік фактор; тарихи кезеңде 
адамдардың іс-әрекеті эволюциялық фактор ретінде. Биогеоценоздардың 
өзгеруі: органикалық және бейорганикалық заттармен «ластану». Қазіргі 



 

заманғы қоғамның дамуы барысында адамдар іс-әрекетінің нәтижесінде 
биогеоценоз құрылысының «жеңілденуі».  

Жалпы биогеоценоз және биогеоценоздың жеке бөліктерін тиімді 
пайдалану және қорғау мәселесі. Биогеоценоздың соңғы өнімдерін реттеу 
мүмкіндігі. Адам мен биогеоценоз арасындағы ұзақ мерзімді тұрақты 
байланыстың ұзақ қалыптасуы қазіргі заманғы қоғам дамуының негізгі 
міндеті. 

Биогеографиялық аймақтардағы фауна мен флораға антропогендік әсер. 
Тірі ағзалардың жойылуы және оның себептері. Жануарлар мен өсімдіктердің 
жеке түрлерінің биоалуантүрлілігін сақтау мәселесі.  

 
Биоалуантүрлілікті сақтаудың мәселесі. Биоалуантүрлілікті 

сақтаудың жаңа қағидасы: жеке түрлерді сақтаудан қауымдастықты 
сақтауға өту 

Флора және фауна нысандарын ауылшаруашылықта бақылаусыз 
қолдану. Ауылшаруашылық салдарынан тірі ағзалардың жойылуы. 
Биогеоценоздың соңғы өнімдерін басқару мүмкіндіктері (және салдары). Адам 
ауылшаруашылығында «пайдасыздарды» пайда алып келетін нысан 
түрлерімен «ауыстыру». Ауылшаруашылығына құнды түрлерді өзіне тән емес 
аумақтарға жерсіндіру. Өсімдіктер және жануарлардың биоалуантүрлілерінің 
құнды түрлерін сақтау мәселесі. Жалпы биогеоценоз және биогеоценоздың 
жеке компонеттерін тиімді пайдалану мәселесі. Қорықтар және табиғи 
саябақтардың құрылуы. Адам және биогеоценоздың ұзақ уақытты және 
тұрақты қарым-қатынасының құрылуы заманауи кезеңде қоғамның даму 
мүмкіндігі ретінде. Өсімдіктер және жануарлардың жеке түрлерін сақтаудан 
қауымдастықты сақтауға өту. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Жердің биогеографиялық аумақтарға бөлінуінің климаттық 
факторлары. 

2. Шөл зонасына тән жағдайлар. Шөл ағзаларының тіршілік 
формалары. Өсімдіктер мен жануарлардың шөл аймаққа бейімделуі. 

3. Дала зонасына тән жағдайлар. Даладағы өсімдіктер мен жануарлар 
әлемінің ерекшеліктері. Өсімдіктер мен жануарлардың дала мен саванна 
тіршілігіне бейімделуі.  

4. Тропикалық және қоңыржай белдеу ормандары. Ормандардағы 
өсімдіктер мен жануарлар әлемінің тіршілік ерекшеліктері.  

5. Биік тауға тән жағдайлар. Биік таудағы ағзалардың тіршілік 
формалары. Биік тау тіршілігіне өсімдіктер мен жануарлар әлемінің 
бейімделуі.  

6. Орта-мұхиттық жотадағы гидротермальды көздердің ағзалар 
қауымдастығы – «қара шылымқорлар».  



 

7. Жердің негізгі биомаларының өсімдіктеріне сипаттама.  
8. Вегенердің континеттер дрейві туралы гипотезасы және 

литосфералық плиталар туралы қазіргі заманғы теория. 
9. "Экологиялық қуыс" және "лицензия" ұғымдары.  
10. Құрлықтағы фауна мен флораның патшалықтарға бөлінуіндегі 

ұқсастықтар мен айырмашылықтар. 
11. Сукцессия. Қауымдастықтың тұрақты дамуы: пионерлі, 

сукцессиялы және климаксты фазалар. 
12. Әртүрлі фазада сукцессияны үзу кезіндегі үдеріс барысы  (пионерлі, 

сукцессиялы, климаксты). 
13.  Күйзеліс кезінде пионерлі түрлердің кең таралуы. Жаңа 

формалардың пайда болуы және олардың экологиялық қуысты толтыруы. 
14. Кракатау аралына орналасу. 
15. Арал теңізінің бұрынғы тереңдігіне тірі ағзалардың орналасуы. 
16. Сүтқоректілер: қоршаған ортаның әртүрлі жағдайына бейімделуі. 
17. Қосмекенділер: қоршаған ортаның әртүрлі жағдайына бейімделуі. 
18. Бауырымен жорғалаушылар: қоршаған ортаның әртүрлі жағдайына 

бейімделуі. 
19. Жылықандылық әртүрлі биоценозды игеру мүмкіндігі ретінде. 
20. Құстар: қоршаған ортаның әртүрлі жағдайына бейімделуі. 
21. Қоршаған ортаның өзгермелі жағдайына омыртқалылардың жеке 

және топтасып бейімделуі. 
22. Өсімдіктердің таралуы мен алуантүрлілігіне адамның әсері. 

Биоалуантүрлілікті сақтау мәселесі.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Жануарлар және өсімдіктердің заманауи таралауына континеттер 

дрейфінің әсері. 
2. Қазақстан қызыл кітабына енген жануарлар. 
3. Қазақстан қызыл кітабына енген өсімдіктер. 
4. Арал теңізінің тартылу мәселесі және Арал түбінің бұрынғы 

қоныстанушылары. 
5. Қазақстан даласының жануарлар және өсімдіктер әлемінің 

ерекшеліктері.  
6. Тың жерлерді игеруге байланысты Қазақстанның дала биотасының 

өзгеруі.  
7. Қазақстан шөлінің жануарлар және өсімдіктер әлемінің ерекшеліктері. 
8. Қазақстанның таулы аймақтарының жануарлар және өсімдіктер 

әлемінің ерекшеліктері. 
9. Тоғайлардың жануарлар және өсімдіктер әлемінің ерекшеліктері. 
10. Ірі елді мекендерде жануарлардың тіршілікке бейімделуі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Топырақтану» университеттік оқу бағдарламасы  «5В060800 – 

Экология» мамандығының студенттеріне арналған және жер бетіндегі топырақ 
жамылғысының дамуы мен қалыптасуының заңдылықтарын, тиімді 
пайдалануы мен қорғау мәселелерін қарастырады. Ландшафтың элементі 
ретінде топырақ жер бетінде табиғаттың дамуының маңызды ортасы болып 
табылады. Атмосфера, гидросфера және литосферамен тынымсыз зат пен 
энергия алмасу жағдайында топырақ жамылғысы тіршіліктің дамуына қажетті 
тепе-теңдікті сақтауға қызмет етеді. Құнарлық қасиетіне ие болып топырақ 
ауыл шаруашылығында негізгі өндіріс құралы болып табылады. Сондықтан 
топырақтың биосферадағы орны мен рөлін зерттеу экология мамандығына өте 
қажетті. Тірі ағзалар әсерінен, бірінші кезекте жасыл өсімдіктер мен 
микроорганизмдерден тау жыныстарының топыраққа айналу процестері және 
оның құнарлығының қалыптасуы жүреді: өсімдіктерге қажетті қоректік 
элементтердің жинақталуы, органикалық заттардың синтезделуі мен ыдырауы, 
өсімдіктер мен микроорганизмдер қалдықтарының минералдық 
қосындылармен байланысуы және т.б. 

Сондықтан, топырақтану пәні топырақты ерекше табиғи дене ретінде, 
адам еңбегінің өндіріс құралы ретінде және сол еңбектің нәтижесі ретінде 
зерттейді. 

Пәнді меңгеру барысында студенттерде келесі құзіреттер 
қалыптасады: 

білу керек: 
- топырақ жамылғысының қалыптасу заңдылықтарын және 

биосферадағы негізгі қызметтерін; 
- топырақ түзуші факторларды және олардың топырақтың 

қалыптасуына бірігіп әсер етуін; 



 

- топырақтардың зоналдық таралу заңдылықтарын және олардың 
табиғи зоналдықпен байланыстарын; 

- биосферадағы энергия ағынымен заттар айналымының топырақ 
арқылы өту заңдылықтарын; 

- топырақтүзілу процесіндегі биологиялық факторлардың рөлін; 
- әртүрлі экологиялық жағдайлардағы топырақтардың қасиеттерімен 

құбылымдарының өзгерістерінің заңдылықтарын; 
- шаруашылықта топырақ ресурстарын пайдалану кезінде оның 

құнарлығын арттыру тәсілдерін; 
- топырақ бонитировкасын және жерді бағалауды. 
меңгеру керек: 
- топырақ түзілу процесін зерттеуде далалық және зертханалық 

әдістерді қолдану; 
- антропогендік әсерлермен байланысты топырақ деградацияларының 

себептерін анықтауды және қалпына келтіріп қорғауды қарастыру; 
- қарастырылатын ғылыми және шаруашылық мәселелеріне сәйкес 

жұмыс бағдарламасын құрастыру, ғылыми зерттеулердің кезегін және жүргізу 
мерзімін анықтау; 

- лабораториялық тәжірибелік және экспедиция-далалық, ғылыми-
зерттеу жұмыстарының мақсаты және міндеттерін қалыптастыру, нақты 
жоспарға сәйкес жұмыс жоспарын құрастыру; 

- орындалатын жұмыстардың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес 
зерттеудің шаралары және әдістерін белгілеу, құралдар және құрылғыларды 
таңдау. 

игеру керек:  
- диагностикалық белгілері бойынша топырақ типтері мен түрлерін 

анықтауды және қасиеттері мен құбылымдарын зерттеу әдістерін; 
- топырақ ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау мәселелерін қою 

және шешу жолдарын; 
- белгілі бір жағдайға қатысты бақылау, эксперимент, есеп және өлшеу 

әдістерін; 
- өлшеудің қазіргі заманғы құралдарын, тіркеу және есептеу  

шараларын; 
- талдау нәтижелерін өңдеуге арналған компьютерлік техника және 

алынған ақпаратты жинақтауды. 
Пререквизиттер: экология және тұрақты даму, экологиялық биофизика, 

биология, ботаника, жалпы химия. 
Постреквизиттер: Өндірістік экология, Қазақстанның геожүйелер 

экологиясы, Биогеохимия және экотоксикология, Экологиялық моноторинг. 
Курста көрсетілген білім көлемін меңгеру топырақ ресурстарын тиімді 

пайдалану және қорғау жобаларын жасаудың теориялық негізі болып 
табылады. Курс зертханалық практикуммен толықтырылады. 

 



 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п Тақырыптар атауы 

 Кіріспе  

 
БІРІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚТҮЗІЛУ ПРОЦЕСІ, 

ТОПЫРАҚТЫҢ МИНЕРАЛДЫҚ, ГРАНУЛОМЕТРЛІК ЖӘНЕ 
ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

1 Тау жыныстары мен минералдары, жердің мүжілу қабаты және 
топырақ түзілу процесі 

2 Топырақтүзілу процесі және оның экологиялық факторлары, 
олардың топырақтың қалыптасуына әсері 

3 Топырақтың және топырақтүзуші тау жыныстарының 
гранулометриялық және минералдық құрамы 

4 Топырақтың және топырақтүзуші тау жыныстарының химиялық 
құрамы 

5 Топырақтың органикалық заты және оның құнарлығына әсері 
6 Топырақтың сіңіру қабілеті және топырақ коллоидтары  

 ЕКІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚТЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ 
МЕН ҚҰБЫЛЫМДАРЫ 

7 Топырақтың физикалық қасиеттері 
8 Топырақ ылғалы, сулық қасиеттері мен су режимі 
9 Топырақ ауасы және оның газдық режимі 

10 Топырақтың жылулық қасиеттері мен құбылымдары. 
Топырақтүзілу процестерінің энергетикасы 

11 Топырақ ертіндісі және тотығу-тотықсыздану процестері 
12 Топырақ құнарлығы  

 ҮШІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚ ДИАГНОСТИКАСЫ, 
ЖІКТЕУІ ЖӘНЕ  ГЕОГРАФИЯСЫ 

13 
Топырақтың морфологиялық белгілері және диагностикалық 

көрсеткіштері, жүйелеу мен жіктеуі. Топырақ жамылғысының 
географиялық заңдылықтары 

14 
Әлем және ТМД елдерінің топырақтарының таралуының басты 

географиялық заңдылықтары және топырақтарды географиялық 
аудандастыру 

15 
Қазақстанның жазық және таулы аудандарының топырақтары, 

олардың қалыптасуының экологиялық жағдайлары және 
пайдалануы 

16 Топырақ жамылғысын мелиорациялау, құнарландыру, оны 
қорғау және тиімді пайдалану әдістері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Топырақтану ғылымына кіріспе 



 

Топырақтану ғылымы, мақсаты мен міндеттері. Топырақтану тарихы. 
Топырақтанудың ғылым ретінде қалыптасуындағы В.В.Докучаевтің рөлі.  
Топырақ түсінігінің анықтамасы. Топырақтың биосферада және адам 
өміріндегі орны мен рөлі, топырақ ландшафтың айнасы. Топырақтың 
ғаламдық функциялары. Топырақтанудың басқа ғылымдармен байланысы. 
Топырақтанудың негізгі бағыттары мен бөлімдері. 

Топырақтану ғылымының Қазақстанда дамуы: Ө.О Оспанов, А.И. 
Безсонов, В.М. Боровский, А.А. Соколов, Р.Д. Джанпеисов, К.Ш. Фаизов, 
Ж.У. Аханов, А.М. Дурасов және т.б. еңбектері. 

Пәннің негізгі мақсаты – студенттерге теориялық және практикалық 
сабақтарда топырақты табиғи дене ретінде қарастырып, оның пайда болу, 
даму мен эволюциясын, географиялық таралу заңдылықтарын, қасиеттері мен 
құбылымдарын, пайдалану мен қорғау проблемаларын және  экологиялық 
жағдайларын зерттеп тиянақты  білім беру.  

Пәннің негізгі міндеттері : 
- топырақ жамылғысын ғаламшарда заттардың биологиялық 

айналымында жетекші рөль атқаратын биосфераның маңызды компоненті 
ретінде қарастыру, оның биосфералық функцияларын көрсету; 

- студенттерге топырақ типтерінің физикалық, сулық, физика-
химиялық қасиеттері мен химиялық құрамы жайында, олардың адам 
щаруашылығында пайдалану кезіндегі өзгерістері жайында білім беру; 

- жер бетінде топырақ жамылғысының географиялық таралу 
заңдылықтарын (көлденең және тік зоналдық), далалық және зертханалық 
зерттеу әдістерін, әртүрлі мақсаттарда пайдаланатын топырақ карталарын 
құрастыру әдістерін көрсету;  

- топырақ құнарлығын зерттеу және бағалау бойынша далалық 
экспедициялық және тәжірибелік-лабораториялық зерттеулерді ұйымдастыру 
қағидаларымен таныстыру; 

- студенттерді топырақ жамылғысының қазіргі экологиялық 
жағдайларымен таныстыру, ұзақ уақыт пайдаланудан, эрозиядан, шөлденуден 
т.б. болып жатқан өзгерістерімен (деградациялар) және тиімді пайдалану мен 
қорғау жолдарын көрсету.  

Алынған теориялық білімдерін практикалық және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарында пайдалана алады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
БІРІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚТҮЗІЛУ ПРОЦЕСІ, ТОПЫРАҚТЫҢ 

МИНЕРАЛДЫҚ, ГРАНУЛОМЕТРЛІК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 
 
Тау жыныстары мен минералдары, үгілу-мүжілу қабаты мен 

топырақтүзілу процесі 
Тау жыныстарының үгілу-мүжілу түрлері және жердің мүжілу қабаты. 

Негізгі топырақтүзуші тау жыныстары. Топырақтүзілу процесі туралы түсінік. 



 

Үлкен геологиялық заттар айналымының топырақтүзілу процесіндегі рөлі 
(В.А.Ковда). Топырақтүзілу процесінің кезеңдерінің жалпы сызба-нұсқасы 
(И.П.Герасимов, А.А.Роде). 

 
Топырақтүзілу процесі және оның экологиялық факторларының 

топырақ қалыптасуына әсері 
Топырақтүзуші факторлар (климат, жер бедері, тау жыныстары, 

организмдер, уақыт) және олардың өзара әрекеттесуі туралы В.В.Докучаевтің 
ілімі. Топырақ түзілу процесіндегі заттар айналымы. Топырақ түзілу 
процесінің кезеңдерінің сипаттамасы, мұндағы биологиялық заттар 
айналымың рөлі (В.А.Ковда, Л.Е.Родин, Н.И.Базилевич т.б.). Топырақ 
жамылғысына антропогендік факторлардың әсері. 

 
Топырақтың грануламетрлік және минералдық құрамы 
Топырақтың фазалық құрылымы. Қатты фазасының құрамы. 

Элементарлық топырақ бөлшектерінің фракциялар бойынша жіктеуі 
(Н.М.Сибирцев). Топырақтың және топырақтүзуші тау жыныстарының 
Н.А:Качинский бойынша жіктелуі. Топырақ және топырақтүзуші тау 
жыныстарының минералдық құрамдары. Топырақтың біріншілік (алғашқы) 
және екіншілік минералдары. Тұздар, тотықтар және гидрототықтар 
минералдары. Топырақтың жеке фракцияларының минералдық құрамы. 
Топырақ түзілуінде және құнарлылығында екіншілік минералдардың рөлі. 
(Н.А.Качинский, С.В.Нерпин, А.Д.Воронин т.б.) 

 
Топырақтың және топырақтүзуші тау жыныстарының химиялық 

құрамы 
Топырақтың минералдық бөлігі. Литосфераның және топырақтың 

химиялық құрамының салыстырмалы сипаттамасы (Ф.У.Кларк, А.Е.Ферсман). 
Топырақтың жалпы химиялық құрамы, оның гранулометрлік құрамы және 
кескіні бойыша өзгерістері (А.П.Виниградов, С.В.Зонн). Биогендік 
элементтер, олардың топырақтағы қосындылары және өсімдіктерге сіңімділігі. 
Топырақтағы макро- және микроэлементтер оптималдық мөлшерлері 
(Д.Н.Прянишников). Топырақ радиоактивтілігі. 

 
Топырақтың органикалық заты және оның құнарлығына әсері 
Топырақтың тірі фазасы және оның құрамы. Топырақтағы органикалық 

заттардың көзі. Өсімдіктер биомассасымен топырақтың органикалық затының 
арасындағы байланыс. Топырақтағы органикалық қалдықтардың бұзылу 
процестері және гумустық заттар жүйесінің түзілуі (В.Р.Вильямс, С.Оден, 
А.А.Шмук). 

Гумус – топыраққа тән ерекше органикалық зат. Гумустық заттардың 
құрылымы мен құрамы. Гумустық заттардың топырақтың минералдық 
компоненттерімен, пестицидтермен, ластаушы заттармен, т.б. әрекеттесуі. 
Гумустың минералдануы және жаңаруы. Гумустың топтық және фракциялық 



 

құрамы (И.В.Тюрин, М.М.Кононова, Л.Н.Александрова, В.В.Пономарева. 
Д.С.Орлов, И.С.Кауричев, т.б.).  

Гумус түзілуінің географиялық заңдылықтары. Әртүрлі топырақ 
типтерінің органикалық заттары, олардың топырақ түзілуінде және 
өсімдіктердің қоректенуіндегі рөлі. Топырақтағы органикалық заттың 
экологиялық рөлі. 

 
Топырақтың сіңіру қабілеті және топырақ коллоидтары 
Топырақтың сіңіру қасиеті жайындағы К.К.Гедройцтің ілімі. 

Топырақтың сіңіру қабілетінің түрлері. Топырақтағы сорбциялық 
процестердің негізгі заңдылықтары. Топырақ коллоидтары сорбциялық 
процестердің көзі (Н.И.Горбунов, И.С.Степанов, т.б.). 

Топырақ-сіңіру кешені туралы түсінік (ТСК). Ауыспалы катиондар 
құрамы, қышқылдық, сілтілік және буферлік, олардың әртүрлі топырақтар 
қалыптасуына әсері. Топырақтың сіңіру көлемдігі және басқа қасиеттері мен 
байланыстары (А.Н. Соколовский, А.Ф. Тюлин, И.Н. Антипов-Каратаев, 
С.Н.Алешин, Д. Ди-Глерия, Ф.Келли т.б.). 

 
ЕКІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚТЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН 

ҚҰБЫЛЫМДАРЫ 
 
Топырақтың физикалық қасиеттері 
Жалпы физикалық қасиеттері: қатты фазасының тығыздығы, 

құрылымдық тығыздығы (көлемдік массасы), жалпы қуыстылығы 
(кеуектілігі), аэрация қуыстылығы, жалпы қуыстылығын бағалау. Кесектілік 
құрылымы (түйіршектілігі) және оның маңыздылығы (П.А. Костычев, В.Р. 
Вильямс, И.Н.Антипов-Каратаев, С.А. Астапов, А.Ф. Лебедев). 

Топырақтың физика-механикалық қасиеттері: иленуі, жабысқақтығы, 
ісінуі, тығыздалуы, байланысы, сыбағалы кедергілігі. Физикалық 
қасиеттерінің топырақ құнарлығына және биотасына ықпалы (П.В. Вершинин, 
А.Ф. Тюлин, А.А. Роде, С.И. Долгов, И.И. Ревут и др.). 

 
Топырақ ылғалы, сулық қасиеттері мен су режимі 
Орыс ғалымдарының еңбектеріндегі (А.А.Измаильский, Г.Н.Высоцкий, 

Н.П.Адамов, П.С.Коссович, А.Ф.Лебедев, С.И.Долгов, А.Н.Роде, 
Н.А.Качинский) топырақ ылғалы ілімнің негіздері. Топырақ ылғалының 
түрлері мен категориялары. Байланған және бос су. Топырақ суының 
өзгергіштігі, гидрологиялық константалары. Топырақ суының потенциалы мен 
қысымы.  Топырақтың сулық қасиеттері: суды сіңіріп ұстап тұруы, судың 
өткізгіштігі, суды көтеру қабілеті, топырақтың су сиымдылығы және оның 
түрлері. Судың топырақтағы жылжуы. Топырақтың су құбылымы және оны 
реттеу. Топырақ ылғалының экологиялық маңызы. 

 
Топырақ ауасы және оның газдық режимі 



 

Топырақтың газды фазасы – ауасы, оның құрамы мен түрлері (бос, 
адсорбцияланған, еріген). Топырақтың ауалық қасиеттері: диффузия, ауа 
өткізгіштігі, ауа сыймдылығы. Топырақтың атмосферамен газ алмасуы яғни 
«топырақ тынысы». Топырақ ауасындағы микрогаздар. Топырақ аэрациясы, 
ауа режимы және оны реттеу. Топырақ ауасының зкологиялық рөлі (И.П. 
Гречин, Н.П. Поясов, Н.Ф. Добряков, Hillel, Currie, Grablt, Lemon, Erickson, 
Sinha, Childayl). 

 
Топырақтың жылулық қасиеттері мен құбылымдары. 

Топырақтүзілу процесінің энергетикасы 
Топырақтағы жылудың көзі, оның рөлі. Топырақтың жылулық 

қасиеттері: жылуды сіңіру және өткізу қабілеті, жылу сиымдылығы (сыбағалы, 
көлемдік, эффективті). Жылу өткізгіштік коэффициенті. Топырақтың жылу 
сіңіргіштігі. 

Топырақтың жылулық құбылымдары: тәуліктік және жылдық 
температура жүрісі, радиациялық және жылулық балансы. Топырақтың 
жылулық құбылымдарының типтері және оларды реттеу (А.П.Вайков, А.П. 
Чудновский, М.И. Будыко, А.М. Шульгин, В.Н. Димо, В.П. Панфилов, С.В. 
Макарычев, А.И. Лунин, А.Д. Воронин).  

Топыратүзілу процесінің энергетикасы (В.Р. Волобуев, В.А. Ковда). 
 
Топырақ ертіндісі және тотығу-тотықсыздану процестері 
Топырақ ертіндісінің түзілуі және оның ылғал категорияларымен 

байланысы. Топырақ ертіндісін бөліп алу әдістері, оның құрамы мен 
концентрациясы, осмостық қысымға әсері. Топырақтағы тотығу-тотықсыздану 
процестері: рН, Еh, ТТП, оларды өсімдіктердің қоректік режимін оптималды 
жағдайға келтіру үшін реттеу (К.К. Гедройц, А.Г. Гербард, И.П. Гречин, М.В. 
Курлыкова, т.б.). 

 
Топырақ құнарлығы 
Топырақ құнарлығы туралы түсінік (В.Р. Вильямс). Құнарлықтың 

категориялары: табиғи, жасанды, потенциалды, эффективті, салыстырмалы, 
экономикалық (К. Маркс). Құнарлықты қалпына келтіру және өңдеу. Топырақ 
құнарлығына әсер ететін оның қасиеттері мен құбылымдары. Топырақ 
құнарлығының оптималдық параметрлері жайында түсінік. Топырақ 
құнарлығын  лимиттеуші факторлар және оларды реттеу. Топырақ 
құнарлығын бағалау. Топырақтың тозуы. Топырақ құнарлығының төмендеу 
заңы (Мальтус теориясы). Топырақтың антропогендік деградациясы. Топырақ 
құнарлығының социалдық-экономикалық аспектілері. 

 
ҮШІНШІ БӨЛІМ. ТОПЫРАҚ ДИАГНОСТИКАСЫ, ЖІКТЕУІ 

ЖӘНЕ  ГЕОГРАФИЯСЫ 
 



 

Топырақтың морфологиялық белгілері және диагностикалық 
көрсеткіштері, жіктеуі мен жүйелеуі. Топырақ жамылғысының 
таралуының географиялық заңдылықтары 

Топырақ кескінінің құрылымы. Топырақ кескінінің және оның 
генетикалық қабаттарын сипаттау. Топырақты жіктеу және жүйелеу 
принциптері. Негізгі таксономиялық бірліктері: тип, типше, туыстық, түр, 
түрше, рязрядтар. Топырақ түрлері туралы ілім. Топырақ халықаралық 
номенклатурасы (Б.Г. Розанов). Топырақ диагностикасы және оның 
принциптері: кескіндік тәсіл, салыстырмалы-географиялық тәсіл, кешенді 
тәсіл. Қазақстан топырақтарын жіктеу, номенклатурасы мен диагностикасы 
(У.У.Успанов, В.М. Боровский, К.Ш. Фаизов). 

 
Әлем және ТМД елдерінің топырақтарының таралуының басты 

географиялық заңдылықтары және топырақтарды географиялық 
аудандастыру 

В.В.Докучаев – табиғи зоналар және топырақ зоналдығы туралы ілімнің 
негізін қалаушы. Континеттер бойынша топырақтар таралуы және олардың 
биологиялық факторлармен байланыстары. Топырақтардың көлденең 
зоналдығы және тік белдеулігі. Интразоналдық топырақтар. 

Әлем және ТМД елдерінің топырақ зоналары. Тундра және орманды-
тундра топырақтары, оларды шаруашылықта пайдалагну Орман және 
орманды-дала топырақтары, оларды шаруашылықта пайдалану. Дала, шөлді 
дала және шөлді зоналардың топырақтары, оларды шаруашылықта пайдалану. 
Субтропикалық және тропикалық зоналар топырақтары, оларды 
шаруашылықта пайдалану (К.Д. Глинка, Л.И. Прасолов, З.В. Шокальская, Д.В. 
Виленский, И.П. Герасимов, В.А. Ковда, Е.В. Лобова, Н.Н. Розов, М.А. 
Глазовская,В.М. Фридланд). 

 
Қазақстанның жазық және таулы аудандарының топырақтары, 

олардың қалыптасуының экологиялық жағдайлары және пайдалануы 
Ендік (жазық) зоналар: қара топырақ, қара-қоңыр, құба, сұр-құба және 

сұр топырақтар. Олардың негізгі диагностикалық белгілері, морфологиялық 
құрылымы, қасиеттері мен құбылымдары. Қазақстанның жазық 
территориясының топырақ жамылғысының заманауи жағдайы. Топырақты 
тиімді пайдалану, құнарлығын арттыру және қорғау шаралары (К.Ш.Фаизов, 
т.б.). 

ҚР таулы аудандарының тік белдеулері, олардың топырақтарының және 
өсімдіктерінің сипаттамасы. Тау етегінің және бөктерінің шөлді-дала 
белдеуінің топырақтары. Аласа тау дала белдеуінің топырақтары. Орташа тау 
орманды-дала және шалғынды-дала белдеулерінің топырақтары. Биік тау 
шалғынды және шалғынды-дала белдеулерінің топырақтары. Таулы аудандар 
топырақ жамылғысының заманауи жағдайлары, тиімді пайдалану және қорғау 
жолдары (А.А.Соколов, т.б.).  

 



 

Топырақ жамылғысын мелиорациялау, құнарландыру, оны қорғау 
және тиімді пайдалану әдістері 

Тұзды топырақтарды жақсартудың  химиялық әдістері: дренаж, қышқыл 
топырақтарды әктеу, сілтілі топырақтарды гипстеу. Топырақты 
мелиорациялау тәсілдері: өздік мелиорация, фитомелиорация, и культур-
техникалық мелиорация (В.М.Боровский, В.Н.Михайличенко, т.б.).    

Бүлінген жерлерді рекультивациялау әдістері, олардың құнарлығын 
қалпына келтіру. Топырақ ресурстарын тиімді пайдалану, топырақтарды 
эрозиядан, ластанудан, батпақтанудан, шөлденуден, техногендік бұзылудан, 
т.б. қорғаудың агротехникалық іс-шаралары. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Топырақтүзуші тау жыныстарының және топырақтардың 
минералдық құрамын зерттеу 

2. Топырақ кескінінің  морфологиялық құрылымын сипаттау 
3. Н.А. Качинский әдісімен топырақтың гранулометрлік құрамын 

анықтау жіне механикалық құрамы бойынша жіктеу 
4. Микроагрегаттық анализ жүргізу және топырақтың структурлық 

жағдайын бағалау 
5. Топырақтың физикалық (қатты фазасының тығыздығы, 

құрылымдық тығыздығы, кеуектілігі) и физика-механикалық (жабысқақтығы, 
тұтқырлығы, қарсыластығы) қасиеттерін анықтау 

6. Топырақтың сулық қасиеттерін анықтау: гидроскопиялық, 
максималды гидроскопиялық ылғал, солу ылғалдылығы, капилляплар үзілу 
ылғалдылығы, далалық-шектеулі (төменгі) және толық су сиымдылығы, су 
көтергіш және су өткізгіштік (фильтрация) 

7. Топырақтың химиялық қасиеттерін зерттеу 
8. Топырақтың органикалық заттарын зерттеу (гумус құрамын, т.б.). 
9. Топырақтың биологиялық және микробиологиялық қасиеттерін 

зерттеу 
10. Топырақтың табиғи зоналдығын зерттеу (көлденең және тік),  

контурлық картаға топырақ зоналары мен зонашаларын түсіру 
11. Топырақтың жалпы құрамының, гумус мөлшерінің, су 

сүзіндісінің, сіңірілген катиондар кұрамының және т.б. аналитикалық 
зерттеулерін интерпретациялау (оқу және талдау) 

12. Қышқыл топырақтарды әктеу және сілтілі топырақтарды гипстеу  
нормаларын есептеп анықтау 

13. Қазақстанның жазық аймақтарының зоналдық және 
интразоналдық топырақтарының жіктелуінің сызба-нұсқасын құрастыру 

14. Қазақстанның таулы аудандарының тік белдеулерінің 
топырақтарының жіктелуінің сызба-нұсқасын құрастыру 

 



 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Топырақтану ғылымының қалыптасуындағы  В.В.Докучаевтың 

рөлі 
2. Қазақстанда топырақтану ғылымының дамуы 
3. Топырақтүзілу факторлары 
4. Топырақтүзілу процесі және оған табиғи экологиялық 

факторлардың әсері 
5. Топырақтүзуші тау жыныстары және олардың рөлі 
6. Топырақ жамылғысының биосферлік функциялары 
7. Топырақтың морфологиялық қасиеттері және олардың 

экологиялық факторларға тәуелділігі 
8. Топырақтың сіңіру қабілеті және оның экологиялық маңызы 
9. Топырақтың механикалық (гранулометриялық) құрамы оның 

экологиялық маңызы 
10. Топырақтың компоненттік құрамы 
11. Топырақтың органикалық заты және оның құнарлығына әсері. 
12. Топырақтың су-физикалық қасиеттері және олардың  экологиялық 

маңызы 
13. Топырақтың су балансы және су режимы, оларды реттеу тәсілдері 
14. Топырақтың ауалық қасиеттері және газды режимы, оларды реттеу 

тәсілдері 
15. Топырақтың жылулық касиеттері және жылу режимі, оларды 

реттеу тәсілдері 
16. Топырақтың ертіндісінің құрамы, оларды зерттеу әдістері 
17. Топырақтың тотығу-тотықсыздану режимі және ортаның рН 

көрсеткіші 
18. Топырақтың табиғи зоналдығы және оның қалыптасу зандылығы. 
19. Қазақстанның топырақ жамылғысы және аймақтық ерекшеліктері 
20. Қазақстанның жазық аймақтарының топырақтары, олардың 

экологиялық жағдайлары 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Қазақстанның таулы аудандарының топырақтары, олардың 

экологиялық жағдайлары 
2. Топырақты қорғау және құнарлығын арттыру 
3. Топырақ эрозиясы және онымен қүресу шаралары 
4. Топырақ ресурстары ауылшаруашылығындағы өндіріс құралы 

ретінде, оларды ҚР тиімді пайдалану жолдары 
5. Батыс Еуропа топырақ жамылғысы: таралуының табиғи 

заңдылықтары, экологиялық жағдайлары 



 

6. Азия топырақ жамылғысы: таралуының табиғи заңдылықтары, 
экологиялық жағдайлары 

7. Африка топырақ жамылғысы: таралуының табиғи заңдылықтары, 
экологиялық жағдайлары 

8. Аустралия және Океания топырақ жамылғысы: таралуының 
табиғи заңдылықтары, экологиялық жағдайлары 

9. Солтүстік Америка топырақ жамылғысы: таралуының табиғи 
заңдылықтары, экологиялық жағдайлары 

10. Оңтүстік Америка топырақ жамылғысы: таралуының табиғи 
заңдылықтары, экологиялық жағдайлары 

11. Әлемнің топырақ ресурстары, оларды пайдалануы және 
экологиялық жағдайлары 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы» университеттік оқу 

бағдарламасы  «5В060800 – Экология» мамандығының студенттеріне 
арналған. Қазіргі өсімдіктердің   және  микроорганизмдердің алуантүлілігін 
көрсетеді, оларға морфо-физиологиялық және биологиялық ерекшеліктерін,  
тіршілік етудің әртүрлі жағдайлары және эволюциясы, өсімдіктердің   және  
микроорганизмдердің алуантүрлілігін тұрақты пайдалану және сақтау негізгі 
заңдылықтарын қарастырылған.  

Курста студенттерге клеткалы организмдер және клеткаға дейінгі 
организмдердің тіршілік ерекшеліктерімен таныстыру. Қоршаған ортаның 
организмдерге физикалық және химиялық, биологиялық әсер етуі. 
Эволюциялық принциптері, өсімдіктермен жануарлар әлемінің алуантүрлілігін 
анықтау, тіршілік патшалығының негізгі систематикалық топтарының көбею 
айырмашылықтары және құрылыс ерекшеліктері. Организмдердің өзара 
симбиотикалық қарым – қатынасын көрсету. Жануарлар және өсімдіктер 
әлемінің алуантүрлілігін көрсету және  қалыптасуының негізгі заңдылықтары, 
құрылысы, кеңістікте таралуы. Оқыған үйренген білімдерін практикада және 
өндірістік, ғылыми тапсырмаларды шешу үшін пайдалану;  

Пәнді меңгеру барысында студенттерде келесі құзіреттер 
қалыптасады: 

Білу керек: 
- тірі организмдердің даму этаптары, микробиология, микология және 

ботаниканың дамуына үлес  қосқан ғалымдар; 
- тірі организмдер патшалығының көрсеткіштері; олардың негізгі 

эволюциялық даму бағыты;  
- прокариоттар және эукариоттардың аралық филогенетикалық 

байланысы; әр патшалықтың систематикалық қызметі.  
- қорғалатын түрлер және шаруашылықта бағалау, таралу аймағы және 

биологиядағы ерекшеліктері. 
игеру керек:  



 

- органдар жүйесінің тип, тип асты, класс нақты отрядқа, тұқымдас, туыс  
қызметін және жалпы жоспар құрылысын білу керек; 

- қоршаған ортаның өзгеруіне байланысты органдар жүйесінің 
құрылысының өзгеруінің морфологиясын және физиологиясын түсіндіру т.б.  
органдар жүйесінің биологиялық қызметі және құрылысы; 

- әртүрлі кластардың ерекшеліктерінің морфофизиологиясын және басқа 
топтағыны салыстыру, құрылысын сызу және мамандар салу; 

- ағзалардың жүйесі және ағзалардың қызметі және құрылыстарының 
өзара байланысына қорытынды жасау; 

- өсімдіктер және саңырауқұлақтар топтарының анықтауыштарымен 
жұмыс істей алу.  

Экологияның зерттеуi пәні бойынша студент өзінің алған теориялық 
бiлiмдерін және олардың сыртқы формаларын және жеке түрлердi 
практикалық және ғылыми - зерттеуде қолданыла алады. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптардың атауы 
 Кіріспе 
1 Тіршіліктің тіршілік формасы ретінде көрінісі 
2 Биоалуантүрліліктің систематикалық (жүйелік) мәселелері 
3 Организмдердің өзара симбиотикалық қарым – қатынасы 
4 Тіршілік формаларының биоалуантүрлілігі 
5 Клеткалылардың жалпы сипаттамасын ұйымдастыру 
6 Прокариоттарға шолу 
7 Қарапайымдылардың жеке тірі организм патшалықтарына 

көзқарасы 
8 Эукариотты редуценттердің классификациясы және 

сипаттамасы 
9 Өсімдіктердің жалпы сипаттамасы 
10 Тұқымды өсімдіктердің жалпы сипаттамасы  
11 Өсімдіктер әлемі жер бетінде таралуы 
12 Адамның өсімдіктерді пайлануы және экожүйедегі  қызметі  
13 Жануарлардың алуантүрлілігі 
14 Жануарлардың түсі 
15 Көпклеткалы жануарлар 
16 Екі қабатты жануарлар 
17 Үш қабатты жануарлар 
18 Омыртқасыздардың құрлыққа шығуы 
19 Моллюскалылар  Mollusca  
20 Arthropoda (Буынаяқтылар) 
21 Целом қуысының қабілеттілгі 
22 Chordata (Хордалы)  
23 Омыртқалылардың тұщы суды меңгеруі 



 

24 Сүйекті және шеміршекті балықтар 
25 Амфибия (Amphibia)  
26 Бауырымен жорғалаушылар (Reptilia)  
27 Құстар (Aves)  
28 Сүтқоректілер (Mammalia) 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Мақсаттары, міндеттері, жетістіктері және биосфера  мәселелерін оқу. 

Зоология ғылымының қысқаша тарихы: Аристотель, К. Линней, Р. Рулье, Н.А. 
Северцов, Ч. Дарвин, Т. Гексли және т.б.. Жануарлардың және өсімдіктердің 
алуантүрлілігінің жалпы принциптерінің сипаттамасы, зоологиялық 
таксономия мен номенклатурасының қағидаттары. Жануарлардың жалпы 
сипаттамасы мен олардың ағзалар жүйесіндегі орны. Жануарлардың 
геохронологиялық ауқымы мен эволюциясы. Қазақстан фаунасының зерттелу 
тарихы. Зоологиялық бақылау негіздері. 

Зоологиядағы экологиялық және эволюциялық бағыттар. Адамның 
биосферамен байланысы. Жануарлардың және өсімдіктердің, 
микроорганиздердің шаруашылықтағы орны. Биология саласындағы зерттеуді 
дамыту және қалыптасу тарихының қысқаша сипаттамасы. Ботаника және 
зоология, микробиология ғылым ретінде анықтамасы; жеке пән ретінде: 
мақсаты тапсырмалары және міндеттерін зерттеу.  Биологиялық 
алуантүрлілікті сақтау, орман және ауылшаруашылығындағы зиянды заттарды 
бақылау, жануарлардың көптеген түрлерін синантроптау. Зерттеу әдістерін 
қолдану – табиғаттағы бақылау, ғылыми эксперимент, үлгілеу, экологиялық 
мониторинг. Табиғи және жасанды жүйе. Зерттеудің практикалық 
маңыздылығы және биоалуантүрлілікті сақтау. 

Пәннің негізгі мақсаты: патшалықтың барлық түрлерінің өкілдерімен 
таныстыру, организмдердің құрылыстарының ерекшеліктерімен таныстыру,  
әртүрлі таксономикалық топтармен, таксондардың өзара филогенетикалық 
байланысы, тірі организмдердің алуантүрліліктерінің көрсеткіштерінің  
маңыздылығы, олардың құрылысы, биологиясы, филогениясы және 
эволюциясы, адамдардың әсері және биосферадағы қызметінің рөлі.  

Пәннің негізгі міндеттері : 
- Тірі организм патшалығының бөліну принциптерімен танысу; 
- Жануарлардың және өсімдіктердің жіктелуін зерттеу 

таксономикалық топтардың байланысының негізгі систематикалық 
принциптері және биологиялық номенклатурасы; 

- Жануарлардың және өсімдіктердің морфологиясын және 
анатомиясын зерттеу маңыздылығы үшін тірі организмдердің алуантүрлілігі 
және экологиясын зерттеу; 

- Зоологияның және ботаника бойынша лабораториялық жұмыс 
және далалық ұйымдастыру принциптерімен танысу; 



 

- Биосфера және биогеоценоз қызметінің  тұрақтылығы және тірі 
организмдердің рөлін көрсету;  

- Эволюция процесіндегі түрлердің негізгі бейімделуін студенттерге 
түсіндіру (морфологиялық, анатомиялық, физиологиялық, биохимиялық), 
тіршілік ортасына бейімделуі; экологиялық топтарға және тіршілік 
формаларының айырмашылықтарына анықтама беру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Тіршіліктің тіршілік формасы ретінде көрінісі 
Түрдің критериі. Түрдің популяциялық құрылысы. Түрдің 

алуантүрлілігі. Түрішілік топтар.  Түр ішілік симпатрикалық және 
аллопатрикалық мәселелері.  

 
Биоалуантүрліліктің систематикалық (жүйелік) мәселелері 
Систематика ғылым ретінде. Морфологиялық систематика. Сандық 

систематика. Эволюциялық систематика. Кладизм. Таксономикалық бірліктің 
иерархиялық жүйесі. Тірі организмдердің табиғи жүйесінің құрылу 
мәселелері. Биологиялық систематиканың принциптері. Таксондар, рангтық 
таксондар және номенклатура түсінігі. Бинарлы және униноминальді ғылыми 
номенклатура. Биологиялық номенклатураның кодексы. 

 
Организмдердің өзара симбиотикалық қарым – қатынасы 
Симбиотикалық қарым – қатынастың типтері: нейтрализм, аменсализм, 

конкуренция, комменсализм (синойкия, сотрапезничество), протокооперация 
және мутуализм. Факультативті және облигатты симбиоз. «Симбиотикалық 
қарым – қатынас түрлері» өзара айырмашылық айқындылығының болмауы. 
Паразиттік мәселердің пайда болуы, паразит түрлері. Паразиттердің жыртқыш 
ретінде кездейсоқ кездесуі. Лишайник симбиотикалық организм ретінде. 
Эукариоттың шығу тегі туралы симбиотикалық гипотезасы. Экожүйедегі 
қызметі үшін барлық симбиозды формаларының маңызы.  

 
Тіршілік формаларының биоалуантүрлілігі 
Вирустар клеткалыларға дейінгі тіршілік формалары. Сүзгілейтін   

вирустардың ашылуы. Вирустардың жалпы құрылысы және сипаттамасы. 
Вирусты бактериялар.  РНК- бактериофагтарының мәні. Жануар вирустары. 
Онкогенді вирустар. Иммунитет мәселелері; біз не үшін қайта тұмау боламыз. 
Балаларға екпелердің қажеттілігі. Табиғи – ошақтық  аурулар.  

 
Клеткалылардың жалпы сипаттамасын ұйымдастыру 
Биологиялық жүйедегі жалпы құрылымы. Фенотип және генотип. 

Клетка туралы ұғым және клетканың жалпы құрылысы. Клеткалы 
органелласы және клетканы ұйымдастыру типі. Ағзалардың біріншілік 
бөлінудегі мәселелері. Протисталар концепциясы. Эукариот және прокариот. 



 

Эукариотты клеткалардың қызметі және ұйымдасуы. Прокариотты 
клеткалардың қызметі және ұйымдасуы.  

 
Прокариоттарға шолу 
Прокариот класының негізгі таксономикасы және жалпы сипаттамасы. 

Бактерияның генотиптік және фенотиптілігін анықтау. Молекулярлы-
генетикалық талдау. Бактерия классификациясының принциптерінің негіздері. 
Грам әдісі бойынша бактериялардың боялуы. Грамм оң және Грамм теріс 
бактериялардың клетка қабықшасының құрылымы.  Бактериялардың 
қозғалысының түрлері. Грамм теріс эубактериясы. спирохеталарың 
қозғалысы, микоплазмалар. Прокариот клеткасының қызметі және 
құрылысының арасындағы арақатынас. Берг системасы: цианобактерия және 
бактерия. Бактерия классификациясы: фототрофты, хламидобактериялар, 
бүршіктену, спирохетер, спиральді және иілген бактерия, Кох және Грамм 
теріс аэробты таяқшалары, грамм теріс факультативті анаэробты талшықтары, 
анаэробты Грамм теріс, грамм теріс хемолитоторфты бактериялары, 
метантүзуші бактерия, Грамм оң таяқша тәрізді бактериялар, актиномицеттер, 
риккетсилер, микоплазмалар. Симбиоздар және оның түрлері . Қыналар . 
Патогендер . Адамдарда пайдаланылатын  микроорганизмдер. Экология және 
эволюциялық микроорганизмдер. Микроорганизмдердің экожүйедегі қызметі. 
Биохимиялық айналымға микроорганизмдердің қатысуы. Адамдар 
микроганизмдерді пайдалануы. Вакцинация мәселелері. 

 
Қарапайымдылардың жеке тірі организм патшалықтарына 

көзқарасы 
Жалпы сипаттамасы және алуантүрлілігі: балдырлар, қарапайымдылар, 

саңырауқұлақтар. Алғашқы классификациясы: жасыл, эвглена тектес, 
динофлагелляттары, хризофиттері және диатомдары, коңыр балдырлар, қызыл 
балдырлар. Фотосинтездеуші талшықты, талшықсыз бірклеткалы балдырлар. 
Табиғаттағы балдырлардың таралуы мен рөлі. Теңіз балдырлары, тұщы су 
балдырлары, симбиотикалық балдырлар. Қарапайымдылардың шығу тегі. 
Қарапайымдылардың класс тармағы: талшықтылар (Mastigophora), амеба 
(Rhizopoda), споралылар (Sporozoa), инфузориялар (Ciliata). 
Қарапайымдылардың негізгі топтарының спаттамасы. Көпклеткалы 
ағзалардың шығу тегін түсіндіру. Қарапайымдылардың адам үшін маңызы. 
Экожүйедегі рөлі. 

 
Эукариотты редуценттердің классификациясы және сипаттамасы 
Саңырауқұлақтардың классификациясы және жалпы сипаттамасы. Су 

фикомицеттері. Құрлық фикомицеттері. Фикомицеттер және жоғарғы 
саңырауқұлақтардың арасындағы айырмашылықтары. Аскомицеттер, 
базидиомицеттер және жетілмеген саңырауқұлақтар. Ашытқылар. Шырышты 
саңырауқұлақтарға сипаттама, мысалы: миксомицветтер. Продуценттермен 
симбиозы. Микориза. 



 

 
Өсімдіктердің жалпы сипаттамасы 
Өсімдіктер патшалығының полифилетикалық топтары. Жоғарғы және 

төменгі сатыдағы өсімдіктер. Жалпы сипаттамасы және алуантүрлілігі: 
балдырлар, қарапайымдылар, саңырауқұлақтар. Балдырлардың біріншілік 
классификациясы және жалпы сипаттамасы: жасыл, эвгленалы,  
динофлагелляттар, хризофиттер және диатомды, қоңыр балырлар, қызыл 
балдырлар. Фотосинтездеуші талшықтылар. Бірклеткалы талшықсыз 
балдырлар. Балдырлардың табиғатта таралуы және рөлі. Теңіз, тұщы су және 
симбиотикалық балдырлар.  

Өсімдік клеткаларының жалпы сипаттамасы. Өсімдіктердің мүшелері 
мен ұлпалары. Өсімдіктер эволюциясының негізгі сатылары. Қоршаған 
ортаның факторлары және өсімдіктердің таралуы.  Өсімдіктердің көбею 
тәсілдері. Спорофит және гаметофит. Өсімдіктердің вегетативті мүшелерінің 
дамуы және құрылымы. Бауыр мүгі. Мүктік бейімделуі және жердегі тіршілік 
ерекшелітері. Мүктің жалпы сипаттамасы. Мүктің экологиялық топтары және 
негізгі көрсеткіштері, систематикасы, алуантүрлілігі. Тіршілік циклі. Бауыр 
мүгі. Жапырақты мүк. Адамдардың мүкті пайдалануы және экосистемадағы 
қызметі. Папоротниктер, плаун (мүктер) және қырықбуынтәрізділер. 
Тамырлы өсімдіктердің ағзалары және ұлпалары. Папоротниктердің 
экологиялық топтары және алуантүрлілігі, жалпы сипаттамасы, негізгі 
көрсеткіштері. Адамдардың папоротниктерді пайдалануы және экожүйедегі 
қызметі. Папоротниктің тіршілік циклдерінің ерекшеліктері, плаун және 
қырықбуын. 

Плаундардың экологиялық топтары және алуантүрлілігі, жалпы 
сипаттамасы, негізгі көрсеткіштері. Адамдардың плаундарды пайдалануы 
және экожүйедегі қызметі.  

Қырықбуындардың экологиялық топтары және алуантүрлілігі, жалпы 
сипаттамасы, негізгі көрсеткіштері. Адамдардың қырықбуындарды 
пайдалануы және экожүйедегі қызметі.  

 
Тұқымды өсімдіктердің жалпы сипаттамасы  
Тұқымды өсімдіктердің алуантүрлілігі және систематикасы, негізгі 

көрсеткіштері, жалпы сипаттамасы. Тұқым - өсімдіктердің көбеюіне және 
таралуына арналған мүше. Ашық тұқымды және жабық тұқымды 
өсімдіктердің тіршілік циклдерінің ерекшеліктері. Жер асты өсімдіктерімен 
салыстыру: өткізгіш ұлпалар, гаметофит және спорофиттердің қатынасы, 
тіршілік ету орны, тіршілік циклі. Ашық тұқымдылар бөлімі. Жалпы 
сипаттамасы, негізгі көрсеткіштері, систематика және алуантүрлілігі. 
Стробилдердің құрылысы. Тұқымбүрдің пайда болуы. Аталық және аналық 
гаметофиттер. Ұрықтану. Тұқымның дамуы және құрылысы. Ашық 
тұқымдылардың шығу тегі, классификациясы, филогениясы. Таралуы және 
экологиясы. Ашық тұқымдылардың табиғаттағы және шаруашылықтағы 
маңызы. Түрлі экологиялық жағдайларға бейімделушіліктері. Гүлді 



 

өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктер. Жабық  тұқымдылардың жалпы 
сипаттамасы, негізгі көрсеткіштері, систематикасы және алуан түрлілігі. Гүлді 
өсімдіктердің шығу тегі және морфологиялық эволюциясының негізгі 
бағыттары, олардың жер тарихында пайда болған орны және уақыты. Гүлді 
өсімдіктердің болжамды ата тегі. Өсімдіктердің ауыл шаруашылығындағы 
маңызы.  

Қосжарнақты өсімдіктердің құрылысының ерекшеліктері. Әртүрлі 
экологиялық жағдайдағы тіршілік ету және бейімделу жағдайлары. 
Қосжарнақтылардың алуантүрлілігі. Магнолидтер класс тармағы. Жалпы 
сипаттамасы, негізгі белгілері. Нимфеягүлділер, сарғалдақгүлділер, 
көкнәргүлділер, қалампыргүлділер, шамшатгүлділер, қайыңгүлділер, 
талгүлділер, кеуелгүлділер, құлқайыргүлділер, раушангүлділер, 
бұршақгүлділер, аралиялар, сабынкөкгүлілер, ерінгүлділер, күрделігүлділер. 

Дара жарнақты өсімдіктер. Дара жарнақты және қос жарнақты 
өсімдіктерінің негізгі айырмашылықтары. Әртүрлі экологиялық жағдайдағы 
тіршілік етуге бейімделу. Лилиопсидтер: жалпы сипаттамасы, негізгі 
белгілері. Лалагүлділер қатары. Құртқашаштар, лалагүлділер, пияздар, 
амарилистер тұқымдастары. Морфологиялық және экологиялық 
ерекшеліктері. Гүлдерінің, жемістерінің құрылысы.  

 
Өсімдіктер әлемі жер бетінде таралуы 
Климаттық аймақтар және өсімдіктер аймағы. Биом және биомдардың 

түрлері. Жабықтұқымды өсімдіктердің таралуы. Өсімдіктердің экологиялық 
топтары. Жердегі өсімдіктердің негізгі сипаттамасы: тропикалық орман, 
қылқан жапырақты орман, жапырақты орман, тундралық, дала, саванна, қатты 
жапырақты орман, шөлдала. Су өсімдіктері. Өсімдіктердің тіршілік 
формаларындағы айырмашылықтары.  

 
Адамның өсімдіктерді пайлануы және экожүйедегі  қызметі  
Экожүйедегі өсімдіктердің жағдайы. Адамның өміріндегі өсімдіктердің 

рөлі: қоректік, дәрілік, сәндік өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктердің 
табиғаттағы және шаруашлықтағы мәні. Өсімдіктік таралуы мен 
алуантүрлілігіне адамдардың әсері.  

 
Жануарлардың алуантүрлілігі 
Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар. Омыртқасыз жануарлардың 

алуантүрлілігінің жалпы сипаттамасы. Тіршілік жағдайына бейімделуі және 
тіршілік формалары. Жануарлар патшалығының системасы (типке дейінгі). 
Бірқабатты және екі қабатты жануарлар: ұлпаларының және жасушасының 
пайда болуы; қоршаған ортадағы қатынасы және жалпы сипаттамасы; негізгі 
өкілдері және алантүрлілігі; биологиялық айналым заттарына және энергияға 
қатысуы; адамдардың тіршілігіне және экожүйедегі маңызы.    

 
Жануарлардың түсі 



 

Жануарлар түсіне бейімделуі.  Жануарлардың бейімделгіш реңі. 
Жасырынғыш рең. Жасырынғыш реңнің принциптері. Бөлшектену; көзін 
бүркемелеу. Қорғаныш рең. Бейтсовскидің және Мюллеровскидің 
мимикриясы. 

 
Көпклеткалы жануарлар 
Көпклеткалы және бірклеткалы ағзалардың салыстырмалы сипаттамасы. 

Трихоплякс. Губка (аскон, сикон, лейкон). 
 
Қос қабатты жануарлар 
Көпклеткалы және бірклеткалы ағзалардың салыстырмалы сипаттамасы. 

Губка, кораллдар, медуза: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке бейімделуі. 
Полиптер және медузалар. Гребневиктер. 

 
Үш қабатты жануарлар 
Құрттардың сипаттамасы (жұмыр, жалпақ, буылтық): құрылымының 

түрлері және систематикасы, тіршілік циклі және олардың бейімделу 
маңыздылығы; қоршаған ортамен қарым-қатынасы - еркін өмір сүретін және 
паразиттік құрттар;алуантүрлілігі, негізгі өкілдері, экожүйедегі және адам 
өміріндегі рөлі. Денелері: біріншілік және екіншілік қуысты.   

 
Омыртқасыздардың құрлыққа шығуы 
Омыртқасыздардың құрлықты меңгеруі. Құрлықтағы және судағы 

тіршілік жағдайларының сипаты. Бейімделуі,  суда тіршілік ету қажеттіліктері. 
Бейімделу түсінігі.  

 
Моллюскалылар  Mollusca  
Mollusca сипаттамасы: систематикасы және құрылыс типтері, тіршілік 

циклі және олардың бейімделу маңыздылығы; паразиттік және еркін тіршілк 
ететін моллюскалардың қоршаған ортаға әсері; алуантүрлілігінің негізгі 
көрсеткіштері, экожүйедегі және адам өміріндегі маңызы. 

 
Arthropoda (Буынаяқтылар) 
Arthropoda (Буынаяқтылардың) сипаттамасы: систематикасы және 

құрылыс типтері, тіршілік циклі және олардың бейімделу маңыздылығы, 
тіршілік ету ортасының қатынасы. Жердегі және теңіз тұщы суларындағы 
буынаяқтылар. Тіршілікке бейімделуі. Жәндіктердің, кенелердің, 
өрмекшілердің, шаяндардың сипаттамасы. Буынаяқтылардың экожүйедегі 
рөлі. Жәндіктердің жартылай және толық дамуы. Маңызды өкілдері. 

 
Целом қуысының қабілеттілгі 
Целом қуысының қабілеттілігі. Қармалауыштылар. Шаяндар, 

Тікентерілер. Жануарлар патшалығын ұйымдастыру дәрежелері. 
Тікентерілердің сипаттамасы: систематикасы және құрылыс түрлері, тіршілік 



 

циклі және оның бейімделу белгілері; қоршаған ортамен байланысы; 
алуантүрлілігі және негізгі көрсеткіштері; адамдар өміріндегі және 
экожүйедегі рөлі 

 
Chordata (Хордалы)  
Chordata (Хордалы) жануарлардың систематикасы және жалпы 

сипаттамасы, жануарлар әлеміндегі орны.  Хордалы жануарлардың шығу тегі 
туралы болжамдар және ерекшеліктерінің сабақтастығын түсіндіру. Бас 
хордалылар және личинкалылардың жалпы құрылысы, тіршілік циклі және 
қоршаған ортамен қарым - қатынасы.  

 
Омыртқалылардың тұщы суға бейімделуі 
Омыртқалылардың тұщы суға бейімделуі. Птераспид және цефаласид, 

жақтылардың және аконтодилермен сауытты балықтардың сипаттамасы. 
Жалпы омыртқалылардың құрылысы. Омыртқалы жануарлардың 
систематикасы және эволюциясы. 

 
Сүйекті және шеміршекті балықтар 
Сүйекті және шеміршекті балықтарды салыстыру сипаттамасы: 

формаларының алуантүрлілігі, тірішілік ету ортасының байланыстары, жалпы 
құрылысы, көбеюі жағдайлары. Экожүйедегі сүйекті және шеміршекті 
балықтардың ролі.   Ең маңызды өкілдері, тұрақты пайдалану мен қорғау 
мәселелері. 

 
Амфибия (Amphibia)  
Амфибияның сипаттамасы: пiшiнi, жабыны, қаңқасы, ішкі органдар 

жүйесінің құрылыс ерекшеліктері; орталық жүйке жүйесі мен сезім 
мүшелерінің ерекшеліктері. Амфибияның алуантүрлігі, қоршаған ортамен 
қарым қатынасы, жалпы құрылымы, көбею түрлері. Экожүйедегі ролі.   Ең 
маңызды өкілдері, тұрақты пайдалану мен қорғау мәселелері. Амфибиялардың 
систематикасы 

 
Бауырымен жорғалаушылар (Reptilia)  
Бауырымен жорғалаушылардың сипаттамасы: пiшiнi, жабыны, қаңқасы, 

ішкі органдар жүйесінің құрылыс ерекшеліктері; орталық жүйке жүйесі мен 
сезім мүшелерінің ерекшеліктері; алуантүрлігі, қоршаған ортамен қарым 
қатынасы, жалпы құрылымы, көбею түрлері. Экожүйедегі ролі.   Ең маңызды 
өкілдері, тұрақты пайдалану мен қорғау мәселелері. Бауырымен 
жорғалаушылардың систематикасы. 

 
Құстар (Aves)  
Құстардың сипаттамасы: пiшiнi, жабыны, қаңқасы, ішкі мүшелер 

жүйесінің құрылыс ерекшеліктері; орталық жүйке жүйесі мен сезім 
мүшелерінің ерекшеліктері; алуантүрлігі, қоршаған ортамен қарым қатынасы, 



 

жалпы құрылымы, көбею түрлері. Экожүйедегі ролі.   Ең маңызды өкілдері, 
Тұрақты пайдалану мен қорғау мәселелері. Құстардың систематикасы. 

 
Сүтқоретілер (Mammalia) 
Сүтқоретілерге сипаттама: пiшiнi, жабыны, қаңқасы, ішкі органдар 

жүйесінің құрылыс ерекшеліктері; орталық жүйке жүйесі мен сезім 
мүшелерінің ерекшеліктері; алуантүрлігі, қоршаған ортамен қарым қатынасы, 
жалпы құрылымы, көбею түрлері. Экожүйедегі ролі. Ең маңызды өкілдері, 
тұрақты пайдалану мен қорғау мәселелері. Сүтқоректілердің систематикасы. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТЫҚ ТІЗІМІ 
 

1. Тірі оранизмдердің алуантүрлілігі және жалпы системасы. 
Эукариот және прокариоттардың жалпы сипаттамасы  

2. Вирустың ашылуы. Онкогенді вирустар. Бактериофагтар 
3. Грамм бойынша бояу әдісі. Грамм оң және Грамм теріс 

бактериялар 
4. Бактерия классификациясы: фототрофты, жылжымалы, 

хламидобактериялар,  спирохеталар, спиральді және ілмектәрізді бактериялар 
5. Эукариотты симбиотикалық болжамның шығу тегі 
6. Саңырауқұлақтардың классификациясы және жалпы сипаттамасы. 

Су фикомицеттері. Жердегі фикомицет. Жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтар 
және фикомицеттердің өзара айырмашылығы. Аскомицет, базидиомицеттер 
және жетілмеген саңырауқұлақтар. Ашытқылар 

7. Өсімдіктер клеткасының жалпы сипаттамасы. Өсімдіктер ұлпасы 
және ағзасы. Өсімдіктер эволюциясының негізгі сатылары 

8. Табиғаттағы балдырлардың рөлі және таралуы 
9. Мүктердің жалпы сипаттамасы. Негізгі көрсеткіштері, 

систематкасы, мүктердің экологиялық топтары және алуантүрлілігі 
10. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің көрсеткіштерінің жиынтығын 

салыстыру. Өткізгіш ұлпалары, спорофиттердің және гаметофиттердің 
қатынасы, тіршілік ету орны, тіршілік циклі 

11. Ашық тұқымды өсімдіктердің алуантүрлілігі және систематикасы, 
негізгі көрсеткіштері, жалпы сипаттамасы 

12. Қосжарнақты өсімдіктердің құрылыс ерекшеліктері. Тіршілік 
етуіне әртүрлі экологиялық жағдайға бейімделуі 

13. Қосжарнақты және даражарнақты өсімдіктердің өзара негізгі 
айырмашылықтары. Тіршілік етуіне әртүрлі экологиялық жағдайдың 
адаптациялық бейімделуі 

14. Жердегі өсімдіктердің негізгі сипаттамасы  
15. Өсімдіктердің таралуы және алуантүрлілігінің адамдарға әсеоі. 

Биоалуантүрліліктерді сақтау мәселелері  



 

16. Губка, кораллдар, медузалар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, 
тіршілікке бейімделуі 

17. Буынаяқтылар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке бейімделуі 
18. Жәндіктердің жалпы сипаттамасы 
19. Тікентерілілер: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке бейімделуі 
20. Хордалы жануарлардың және буынаяқтылардың салыстырмалы 

сипаттамасы; биологияда және ерекше құрылыстары 
21. Басхордалылар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке 

бейімделуі 
22. Жыртқыш балықтар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке 

бейімделуі 
23. Сүйекті балықтар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке 

бейімделуі 
24. Сүтқоректілер: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке бейімделуі 
25. Амфибиялылар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке 

бейімделуі 
26. Рептилиялылар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке 

бейімделуі 
27. Құстар: сыртқы түрі, ішкі құрылысы, тіршілікке бейімделуі 
28. Қоршаған орта жағдайындағы омыртқалы жануарлардың жеке 

және топтық бейімделуі 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Тірі ағзаларды жүйелеу мәселесі. Табиғи және жасанды жүйе. 
2. Не себепті қарапайымдылар ботаниканың да және зоологияның да 

нысаны ретінде зерттеледі. 
3. Монофилет, полифилет және парафилет топтары дегеніміз не?  
4. Полифилеттік топ ретінде -өсімдіктер.  
5. полифилеттік топ ретінде - саңырауқұлақтар.  
6. Ағзалардың симбиотикалық қарым-қатынас түрлері. 
7. Эукариот дамуының симбиотикалық гипотезасы. 
8. Паразитизмнің пайда болуының мүмкін болатын себептері. 
9. Паразитизм- жыртқыштықтың бір түрі ретінде. «Иелер ортасының» 

жоғарылау себептері: соңғы, аралық және резервуарлы иелер. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Түр мәселесі: жаңа түрлер, тұқымдастар қалай құралады. 
2. Тірі ағзалардың құрлықтағы және су ортасындағы тіршілік 

жағдайларын салыстыру. 
3. Не себепті көптеген ағзалардың тіршілік циклында жынысты және 



 

жыныссыз деңгейлерінің заңдылықтары болады. Бұл жағдай түр 
эволюциясына қалай әсер етеді? 

4. Жануарлардың құрлыққа шығу мәселесі. 
5. Бейімделуге дейінгі кезең дегеніміз не? Бейімделуге дейінгі кезеңнің 

эволюциядағы түсінігі. 
6. Гендік түрленеген ағзалар мәселесі.  
7. Клондау дегеніміз не. Адамды клондау мәселесіне калай қарайсыз.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Геоэкология – экологиялық заңдар мен заңдылықтардың негізінде 

табиғи және табиғи-антропогендік жоғары иерархиялық геожүйелердің 
шеңберінде: ландшафт зоналары, физикалық географиялық аймақтар, 
облыстар, провинцияларды қорғау мақсатында құрылған ғылыми кешенді пән. 
Геоэкологиялық көзқарастың маңызы табиғат өзгерісін бағалау мен оның 
салдарын реттеу, белгілі географиялық жүйе аумағындағы экологиялық 
жағдайды сақтау. Жаһандық экологиялық дағдарысты қоғам мен табиғаттың 
байланысы арқылы дұрыс алдын алу мүмкіндігі. Бұл жерде басты тапсырма 
географиялық жүйелерді ғылыми-техникалық ұсыныстар  негізінде табиғи 
ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаның жағдайын экологиялық 
тұрақтандыру.  

Аталған пәнді оқытуда алдын-ала оқытылған пәндердің тізімі.  Бұл 
пәнді оқу үшін, бұрын оқылған: «Экология және тұрақты даму», «Тіршілік  
қауіпсіздігі негіздері» пәндерінің жалпы курсын оқулары қажет. 

Пәнді оқып үйренуден алған білімдерін мазмұндайтын, қажет етіп 
оқитын пәндер тізімі: «Экологиялық ресурстану», «Қоршаған орта 
мониторингі». 

Геоэкология пәні бойынша бакалаврдың түйінді құзыретінің талаптары. 
Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 
-қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша республикалық және 

халықаралық ұйымдардың қызметі жайында; 
-туындайтын экологиялық қатерді бағалау және қоршаған ортаға түсетін 

техногенді әсер жайында; 
-еңбек ресурстарының қалыптасуы және урбанизацияның ғаламдық 

және өңірлік заңдылықтары туралы, халық санының динамикасы және оның 
өңірлерге орналасуы туралы; 

-экологиялық мониторингтің бағыты, жіктелуін және бақылау әдістерін; 



 

-экологиялық болжаудың негізгі қағидаларын. 
Игеруі тиіс: 
-экологиялық мәліметтерді жинау, сақтау және өңдеу әдістерін; 
-экологиялық болжаудың негізгі қағидаларын; 
-далалық және тәжірибелік экологиялық зерттеулерді жүргізуді. 
Машықтануы тиіс: 
-қоршаған орта жағдайын бағалауды жүргізу; 
-минералды-шикізат, су, топырақ және биологиялық қорлардың 

сарқылуын және ластануын жою; 
-геоэкологиялық сараптама бойынша құжаттарды рәсімдеуге және 

аналитикалық жұмыстарды орындау. 
Құзіретті болуы тиіс: 
-ғаламдық және аймақтық экологияның мәселелерінің басымдылығын 

көрсете білу; 
-экологиялық қауіптің, табиғи-жасанды техногенді жағымсыз 

ахуалдарының алдын-алу сұрақтарына; 
-экологиялық қауіпсіздік және бірқалыпты даму сұрақтарына. 
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Әлем халқының санының, оның сұранысының өсуі, Жер шарымыздың 
табиғи ресурстарын пайдалану қарқынының ұлғаюы энергетика, өнеркәсіп,  
ауылшаруашылык, көлік саласында жаңа технологияларды енгізу мен 
өндірісті көбейту, әлем ландшафтарының антропогенді өзгеруі, ұлтаралық 
шаруашылық қатынастарының күрделенуі тағы да басқа факторлар адамды 
қоршаған ортаға антропогендік жүктемені жоғарылата отырып, қоршаған орта 
мен қоғам арасындағы байланысты нығайта түсті.  

ХХ ғасырда, әсіресе, екінші жартысында антропогенді әсер күрт өсе 
отырып, қоғамның өмір сүруінің ең негізгі факторы болып табылды. Осы 
арада, байқалмаған жаңа пәнаралық сипаттағы міндеттер пайда болды. 
Оларды қарастыру үшін бұрыннан тәжірибе немесе әдіснамалар жоқ еді.  

Мысалға, антропогендік жүктеменің үнемі өсуіне байланысты жер 
геосферасының арасында әртүрлі иерархиялық деңгейлердегі міндеттер 
қалыптасты. Осындай міндеттерді кешенді шешудің сұранысына орай жаңа 
пәнаралық бағыт «Геоэкология» өркен жайды. Жаңа бола тұра бұрыннан 
туындаған бағыт қоршаған географиялық орта мен ондағы тіршілік иелеріне 
адамзат қоғамының әсері мен оның салдарын зерттейтін  бағыт болып 
табылды. 

Геоэкология – қоғам интеграциясы үрдісіндегі геосфера жүйесі мен 
экосфераның байланысын зерттейтін ғылыми пән.  

«Геоэкология» курсының мақсаты табиғи ресурстарды тиімді 
пайдалануды ескере отырып адам тіршілік ететін қоршаған ортаның 
экологиялық жағдайын жақсарту. Негізгі ғылыми бағыттары; геоэкология 
немесе ландшафттық экология.  

Геоэкология – жоғарғы иерархиялық деңгейлердің экожүйесін 
зерттейтін экология ғылымының бір саласы. Геоэкологияны ландшафт 
экологиясы деп те атайды. Қазіргі кезде геоэкологияның алдына қойған 
міндеттері: ландшафтты сауықтыру, яғни табиғи ландшафтта әр түрлі 
аурулардың таралуы нәтижесінде болатын адамның науқастану қауіпін жоюға 
бағытталған шараларды белгілеу; аурулардың табиғи ошақтарын зерттеу;  
бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру, яғни адамның іс-әрекетінің жағымсыз 
зардаптарынан, ландшафттың бүлінген бөліктерін халық шаруашылығына 
пайдалануға қайтару және т.б. Бұл үшін бүлінген және шаруашылық 
айналымнан шығарып тасталған жер алқаптарын – шымтезек өндірілген 
шұңқырларды, террикондарды (шахталардың жанындағы бос жыныс 
үйінділер) және кен байлықтарын ашық әдіспен алу кезінде пайда болған 
үйінділерді, шұңқырларды рекультивациялау; мал жаю нәтижесінде 
пайдалануға жарамай қалған жайылымдарды, эрозияға ұшыраған топырақ 
жамылғысын, тозған топырақтардың құнарлылығын, антропогендік факторлар 
әсерінен бүлінген суқоймаларын қалпына келтіру; бүлінген (ағаштары жаппай 
кесілген, өртенген, т.б.) орман алқаптарына жаңадан ағаштар отырғызу және 
т.б. 
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Геоэкология: геосфера мен қоғам интеграциясы туралы ғылымдар 

жүйесі 
Адам әрекеті әсерінен Жер геосфераларының өзгеруі және туындаған 

геоэкологиялық мәселелерге жалпы шолу. Негізгі түсініктер, міндеттер, 
әдістер, көзқарастар эволюциясы.  

Геоэкология жер туралы ғылым жүйесінде. Геоэкологияның ғылымдар 
жүйесіндегі орны мен байланыстары. Геоэкология термині.  Географиядағы 
экологиялық мәселелер. 

Геоэкологияның теориялық және әдістемелік негіздері. Геоэкология мен 
экологияның зерттеу пәні. Геоэкологияның жүйелі сипаттағы мәселелері. 
Геоэкологияның табиғатты қорғау функциясындағы мақсаттары мен 
міндеттері. 

Қазіргі кездегі қоғам мен жер жүйесінің байланысы. Қазіргі өркениеттің 
экологиялық  дағдарысы. Экосфераның энергетикалық ерекшелігі. 
Экосферадағы биотаның маңызы.  

 
Жер энергетикалық тепе-теңдігінің ерекшеліктері  
Негізгі зат алмасулар: су, биохимиялық, атмосфера мен мұхит 

айналымдары. 
Жаһандық экологиялық өзгерістерді анықтаушы әлеуметтік-

экономикалық үрдістер.  Экосфераның әлеуметтік-экономикалық факторы. 
Әлемнің халқы геоэкологиялық фактор ретінде. Экосфераның әлеуметтік-
экономикалық факторы.  

Табиғи ресурстарды пайдалану, оның аймақтық және ұлттық 
ерекшеліктерін басқару. Табиғи ресурстардың жіктелуі. Геоэкологиялық 
қызмет пен табиғи ресурстарды пайдалану. 

 
Антропогенездің экологиялық салдары  
Адамның табиғатқа өзгеріс енгізу ықпалы сөзсіз күшеюде. Оның 

шаруашылық және басқа қызметі әсерімен бірге табиғатқа енетін өзгерістер 
өндіріс күштерінің дамуымен және шараушылық айналымға енетін заттар 
массасының көбеюімен өсіп келеді.   

 
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар  
Ерекше  қорғалатын табиғи аймақтар – табиғи кешен орналасқан жер 

телімі, мемлекет тарапынан толығымен немесе жартылай шаруашылық 
мақсатында қолданудан босатылған, ерекше тәртіп енгізілген, табиғат 
қорғауына алынған, ғылыми, мәдени, эстетикалық, рекреациялық және емдік 
маңызы бар жерлер болып табылады. 

 
Адамзат стратегиясы және жаһандық өзгеруі 
Адамзаттың тірі қалу стратегиясының элементтері. А. Бартлетт 

тұжырымдамасындағы тұрақты даму заңдылықтары. Тұрақту даму түсінігі.   



 

А. Бартлетт  бойынша тұрақты даму гипотезасы. Экологиялық экономика 
түсінігі. Тұрақты даму  және геоэкологиялық жағдай индикаторлары. 
Жергілікті деңгейдегі қоршаған ортаның жағдайын басқару.  

 
Жер геосфералары және Адам әрекеті  
Жер геосферасы мен адам әрекеті. Экосфера және оның қоғаммен 

байланыстағы ерекшеліктері. 
Жер геосфералары және олардың негізгі ерекшеліктері. Адам әрекеті 

әсерінен энергетикалық тепе-теңдік және заттар алмасуының өзгеруі. 
 
Атмосфера. Адам әрекетінің әсері 
Жер климатының және атмосферасының негізгі ерекшеліктері. Жер 

климатының антропогенді өзгеруі және оның салдары. Парниктік эффект. 
Парниктік эффектісінің гидроклиматтық салдары. Атмосфера ластануының 
негізгі ерекшеліктері, оның экосфера жүйесіндегі динамикалық рөлі. 
Атмосфера жағдайының антропогенді өзгерісі мен оның салдары: көздері 
және  ластаушылар. 

 
Гидросфера. Адам әрекетінің әсері   
Құрлық сулары. Гидросфера ластануының негізгі ерекшеліктері. 

Қоршаған ортаның мәселелері мен табиғи үрдістердегі судың негізгі орталық 
рөлі.  Судың ғаламдық айналымы, оның экосфера құрылымындағы рөлі. Су 
ресурстары және сумен камтамасыздануы. Қазақстан республикасындағы су 
ресурстары. Негізгі өзендер. Трансшекаралық өзендер. 

 
Педосфера. Адам әрекетінің әсері  
Топырақ ластануының негізгі ерекшеліктері, оның Жер жүйесі 

құрылымындағы маңызы. Әлемдік жер фонды, оның қолданылуы. Қазақстан 
республикасындағы жер ресурстарының экологиялық жағдайы. Жер 
ресурстарының ластануы мен тоқырауының себептері. 

 
Литосфера. Адам әрекетінің әсері  
Жер құрылысы және литосфера. Ғаламдық зат алмасу үрдісі, ондағы 

адамның орны. Жағымсыз экзогенді үрдістерге антропогенді әсер ету. 
Литосфера ластануының  негізгі ерекшеліктері. Антропогенді геологиялық 
үрдістер. 

 
Биосфера. Адам әрекетінің әсері.  
Биосфера ластануының негізгі ерекшеліктері. Биосфера туралы ілім 

және В.И.Вернадскийдің биосфера-ноосфералық концепциясы. Биосфера 
туралы концепцияның қалыптасуы. Биосфера және ноосфера туралы 
В.И.Вернадскийдің ілімі, тірі зат концепциясы. Тірі заттың әлемдік ролін 
анықтау. Антропогендік әрекеттік концепциясы күшті геологиялық және 
геохимиялық факторлар ретінде. Экожүйедегі адамның орны мен ролі. Қазіргі 



 

кезең биосферасы. Биосферадағы заттар айналымы. Әлемдік биогеохимиялық 
циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары. Өндірістің даму 
қарқыны және қоршаған ортаға түсетін салмақ. 

 
Жер жүйесін қалыптастырудағы тірі заттың маңызы мен рөлі 
Адамзаттың биосфераға әсері және оның салдары. Биосфера өмір сүру 

ортасы ретінде. Атмосфераның газдық құрамы. Қазіргі атмосфераның 
қалыптасуындағы тірі ағзалардың рөлі. Атмосфералық ауаның ластану себеп 
салдарлары. Қоршаған ортаға атмосфераны ластаушы заттардың әсері. Әр 
түрлі ластаушы  көздерінің жіктелуі мен сипаттамасы. Атмосфералық ауаны 
қорғаудың заңнамалық негіздері. Фотохимиялық смог. Ауа ластануының 
топырақ пен өсімдіктерге кері әсері. Атмосфера ластануының ғаламдық 
салдары: Жер климатының, радиация деңгейінің, Мұхит әлемінің иондық 
құрамындарының өзгеруі. Қазақстандағы атмосфералық ауаның жағдайы. 

 
Қазіргі ландшафттар, ормансыздану және шөлдену мәселелері  
Ландшафт – қазіргі заманғы физикалық географияның терең ұғым 

ретінде. Биосфераның негізгі ерекшеліктері және оның экосферадағы рөлі. 
Экосфераны биотикалық басқару. Әлемнің заманауи ландшафтары. Шөлдену 
мәселелері. Жерді қорғауға арналған шаралар. Жер рекультивациясы, түрлері. 
Жердің биоалуантүрлілігін сақтау мәселелері.  

 
Табиғи-техногенді жүйелердің геоэкологиялық аспектілері  
Табиғи-техникалық жүйелерді талдау. Табиғи-техникалық жүйелердің 

қазіргі кездегі геоэкологиялық мәселелері. Қазба байлықтарды пайдаланудағы 
геоэкологиялық аспектілер. Өндірістің геоэкологиялық аспектілері. Ауыл 
шаруашылық әрекеттердің геоэкологиялық аспектілері. Егіншілік пен мал 
шаруашылығының экологиялық мәселелері. 

 
Энергетиканың геоэкологиялық аспектілері 
Энергияны қолдану мен өндірудегі әр түрлі экологиялық мәселелер. 

Экологиялық таза және қайта жаңартылатын энергия көздері. Ғылыми-
техникалық үрдіс және оның Қазақстан табиғатына әсері. Антропогенез және 
Қазақстанның қоршаған ортасы. Қазақстан аймағына антропогенездің 
экологиялық салдары. Қоршаған ортаның ластануы мен табиғи ресурстарды 
пайдаланумен байланысты пайдалы қазбаларды өндіру түрлері.  Қоршаған 
ортаның ластануы мен энергия, шикізат және материалдарды пайдаланумен 
байланысты өнеркәсіп түрлері. Геоэкологиялық мониторинг әдістері. 
Қазақстанның геоэкологиялық аудандастыру маңызы мен мазмұны. 
Қазақстанның маңызды геоэкологиялық мәселелері.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 



 

1. Табиғатты қорғау және геоэкологиялық терминология.  
2. Жердің жаһандақ экологиялық мәселелері.  
3. Қазақстан ландшафттарының зоналылығы. 
4. Жер экожүйесінің антропогендік трансформациясы. Экологиялық  

факторлар және олардың геожүйедегі байланыстылығы. 
5. Демографиялық саясат. 
6. Қазақстанның табиғи ресурстары, оның аймақтық және ұлттық 

ерекшеліктері.  
7. Ғылыми-техникалық революция, оның жаһандақ экологиялық 

дағдарысты реттеудегі рөлі.  
8. Атмосферадаға парниктік эффектің артуы әсерінен климаттың 

өзгеруі.  
9.  Су сапасының негізгі мәселелері. Су - экологиялық апаты. Арал 

теңізі деңгейінің төмендеуінің экологиялық салдары.  
10. Дүниежүзі халқының азық-түлік қажеттілігі мен жер ресурстары.  
11. Пайдалы қазбаларды өндірудің экологиялық салдары. 
12. Биосфераның антропогендік әсерден нашарлауы: табиғи 

биологиялық экожүйе өнімділігінің төмендеуі. Қазақстан аумағындағы 
антропогендік шөлденген бөліктердің қауіптілік картасын талдау.   

13. Тұрақты даму стратегиясының талдау. Тұрақты даму қағидалары.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Адамзат қоғамын дамытудағы табиғаттың рөлі.  
2. Табиғи шикізат пен геоэкологиялық қызметті пайдалану.  
3. Табиғат ресурстары және оларды тиімді пайдалану. 
4. Қоршаған орта ластануының негізгі себептері және оның 

әлеуметтік-экономикалық салдары.  
5. Кәсіпорындардың көбеюі мен қоршаған ортаға тигізер салмағы.  
6. Урбандалу және оның табиғи ресурстарға әсері.  
7. Атмосфераның ластануы және оның салдары.  
8. Қазақстан аймағына антропогенездің экологиялық салдары.  
9. Су ресурстарының шектеулілігі мен су алаптарының ластануы.  
10. Биоалуантүрлілілктің өзгеруі және оның себептері.  
11. Альтернативті энергия көздері олардың табиғи ортаны сақтаудағы 

рөлі.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Қоршаған орта жағдайы мен тұрғындар денсаулығы. 
2. Экологиялық қауіпсіздік, оның негізгі факторлары 
3. ҚР жануарлар әлемі және оларды қорғау.  



 

4. ҚР өсімдіктр әлемі және оларды қорғау.  
5. Демографиялық жарылыс және оның салдары. 
6. Шөлдену мәселелері және күресу жолдары.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Соңғы кездері табиғи ортаның сапасын бағалау үшін экологиялық және 
биологиялық мониторинг кеңінен қолданылуда. Бұл қазіргі кезде қатты 
техногенді ластануға ұшыраған жер үсті және су экожүйелерінің жағдайын 
тиімді бақылауға мүмкіндік береді. Антропогендік факторлардың әсері 
барысында биосфера жағдайының жылдам өзгеруі салдарынан, соңғы ондаған 
жылдарда бүкіл әлемде адамдардың денсаулығын сақтау және оны қоршаған 
табиғи ортаны шаруашылық әрекеттің теріс әсерінен қорғау мәселелері 
маңызды болып отыр. Табиғат аясында антропогендік өзгерістерді анықтау 
үшін жергілікті, аймақтық және ғаламдық деңгейіндегі табиғи компонеттердің 
өзгерісін арнайы бақылайтын ұйымдар қажеттілігі туындады. Антропогендік 
әсер сипаты мен қоршаған ортаның жағдайы туралы, сапасы және саны 
жағынан да нақты ақпарат алу үшін қоршаған орта жағдайын бақылайтын 
және қадағалайтын арнайы қоршаған орта мониторинг жүйесінің ұйымы 
қажет. Биосферадағы антропогендік өзгерістер мониторингі көп бағытты 
ақпарат жүйесі болып табылады, оның міндетіне биосфераның жағдайын 
бақылау, сол жағдайды бағалау және болжау, қоршаған ортаға антропогендік 
әсердің көлемін анықтау, осы әсер факторларын, пайда болу көздері және 
дәрежесін анықтау кіреді. 

Осы арнайы курсты оқу нәтижесінде студенттер білуге тиіс: 
экологиялық мониторингтің негізгі нысандары: табиғи орта (атмосфералық 
ауа, құрлықтағы сулар, теңіз сулары, топырақ және жер жамылғысы, 
ландшафттар, геологиялық орта); улы, қауіпті және экологиялық лас 
заттардың (ағын сулар, өндіріс қалдықтары және т. б.),  қоршаған ортаға түсіп, 
қоршаған ортаның табиғи жағдайының, аймақтың ландшафтын өзгертетін 
антропогендік әсер көздері; табиғи ресурстар (судағы, жердегі, ормандағы 
және басқа); тіршілік ортасына әсер ететін факторлар (шу, жылу ластағыштар, 



 

физикалық өрістер);  биота жағдайы, оның ареалы және экожүйелер; қоршаған 
орта жағдайын бақылаудың заманауи әдістері.  

Дағды: қоршаған ортаға әсер ететін антропогендік факторлар дәрежесін 
анықтау; жергілікті дәрежеде табиғи ортаның сапасын анықтау және талдау; 
биологиялық және экологиялық мониторинг бойынша зертханалық жұмыс 
әдістерін қолдану; жергілікті, аймақтық және ғаламдық деңгейде ақпарат 
мәліметтерін түсіндіру; алған білімдерін,  аумақтық экологиялық бағалауда 
атмосфераның шекаралық қабаты, топырақ, су ортасы, биологиялық нысандар 
саласы бойынша мәліметтерді заманауи әдістерде қолдана білу. 

Игеру: мониторингтік бақылау бойынша экологиялық ақпараттық дерек 
көздерін өздері ұйымдастыру және оны пайдалануда теориялық және 
практикалық дағдылары; экологиялық мониторингтің бақылау 
станцияларындағы деректерін өңдеу және енгізу дағдысы; қоршаған орта 
мониторингінің барлық түрлерін қолдану барысында нақты мәселелерді 
тұжырымдау және шешу дағдысы. 

Тұлғааралық құзіреті:  ақпараттық технологиялар негізінде білімін 
ұлғайту; қоршаған ортаға байланысты өз көзқарасын жеткізе алу; өзінің 
азаматтық ұстанымын тәрбиелеу қасиеті.   

Жүйелік құзіреті:  биосферадағы заттарды, құбылыстарды және 
үрдістерді зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін игеру; кәсіби біліктілік 
саласында жаңа білімдерді, машықтарды өздігінен игеру қабілеті, жергілікті 
деңгейде қоршаған орта компонеттерінің сапасын анықтау және талдау; 
экологиялық мониторинг барысында зертханалық зерттеу әдістерін қолдану; 
практикалық жұмысында алған деректерді қоршаған ортаны бағалау және 
болып жатқан өзгерістерді болжауда қолдана алу. 

Пәндік құзіреттер: қоршаған ортаны бақылаудың және қадағалаудың 
негізгі заңдылықтары; экологиялық мониторингтің болмысы, ерекшелігі мен 
қасиеті; әртүрлі иерархиялық деңгейдегі мониторингті ұйымдастыру 
ерекшеліктері; қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жергілікті, аймақтық 
және ғаламдық деңгейде кешенді бағалау үшін экологиялық ақпараттар 
жинағын ұйымдастыру әдістемесі; табиғи ортаға антропогендік әсер деңгейін 
анықтау; 

Пререквизиттер: өсімдіктер және микроорганизмдердің биологиялық 
алуантүрлілігі; жануарлардың биологиялық алуантүрлілігі; экология және 
тұрақты даму; генетика; өсімдіктер және жануарлар физиологиясы; 
топырақтану; химия; өсімдіктер және жануарлар экологиясы; зерттеудің 
биоиндикациялық әдісі, табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері  және 
т.б. 

Постреквизиттер: «Экологиялық мониторинг» курсын игеру болашақта 
келесі арнайы курстарды игеруге мүмкіндік береді: «Бұзылған экожүйелерді 
қайта қалпына келтіру», «Экологиялық нормалау және сараптама», «Арнайы 
практикум», «Экологияны басқару және ұйымдастыру», «Зерттеудің 
биоиндикациялық әдістері» және т.б. 

 



 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырып атаулары 
 Кіріспе  

1 

Экологиялық мониторинг классификациясына әртүрлі 
көзқарастар.  Бақылау әдістері, нысандары, ластағыштар және 
кеңістіктік деңгейде бақылау бойынша мониторинг түрлерінің 
классификациясы 

2 Қоршаған ортаға әсер ету мониторингі. Ластағыш заттардың 
төгінділерін және шығарындыларын нормалау 

3 Мониторингтік бақылау жүргізу қағидалары  

4 Табиғи орта жағдайы туралы алғашқа ақпараттарды алудың 
жерүсті және қашықтық тық әдістері 

5  Атмосфералық ауа жағдайының мониторингі 
6 Табиғи сулардың ластануын бақылау 

7 Топырақтың жағдайы, антропогендік өзгерістерінің мониторингі 
және оларды іске асыру қағидалары 

8 Биологиялық мониторингті ұйымдастыру қағидалары 

9 Қазақстан Республикасында экологиялық мониторингті 
ұйымдастыру қағидалары және Халықаралық ынтымақтастық 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
Адамдардың табиғатқа әсері және оның салдары. Табиғи орта жағдайын 

бақылау қажеттілігі.  Экологиялық мониторингтің даму тарихы, экологиялық 
мониторингтің құрылуы мен дамуында үкіметаралық және халықаралық 
ұйымдардың рөлі. Экологиялық мониторинг негізі, оның мақсаты және 
міндеттері. Экологиялық бақылау. Табиғи ортаны оңтайландыру мәселесі 
және мониторингі. 

«Экологиялық мониторинг» пәнінің мақсаты экологиялық 
болжамдарды нақтылай және негіздей отырып, қоршаған орта және оның 
компонеттерінің жағдайы туралы оңтайлы ақпараттарды алу үшін 
экологиялық зерттеулердің басты ережелерімен студенттерді таныстыру, 
студенттердің экологиялық сана-сезімдерін тәрбиелеу және салауатты 
қоршаған ортаны сақтауда жауапкершіліктерін қалаптастыру. 

Пәнді оқыту міндеттері: студенттерде қоршаған орта мониторингінің 
құрылымы мен ұйымдастырылуы, мониторинг түрлері туралы түсінік 
қалыптастыру; студенттерде қоршаған ортада бақыланатын басым 
көрсеткіштері туралы,  мониторингті жүзеге асыру құралдары туралы 
білімдерін қалыптастыру (стационарлық станциялар, ауыспалы бекеттер, 
аэроғарыштық жүйелер, автоматтық жүйелер); ластағыш заттардың 
эмиссиялары және физика-географиялық жағдайларына байланысты бақылау 



 

жүйелерін аймақтарға орналастыру қабілеттілігін қалыптастыру; алған 
білімдерін оқу барысында және болашақта практика жүзінде қолдана білу . 

Экологиялық мониторингтің мазмұны және құрылымы. Геоэкологиялық 
мониторинг нысандары. Экологиялық мониторингтің қызметтері, мақсаты 
және міндеттері. Биосфера, экосфера және табиғи орта туралы ұғым. Табиғи 
орта, гео- және экожүйелерде геосфералардың және табиғи кешендердің 
жиынтығы ретінде. Табиғатқа адамның әсер ету түрлері. Антропогенді және 
техногенді жүктемелер. Табиғаттағы антропогендік өзгерістердің салдары. 
Қоршаған ортаның ластануы, оның түрлері және пайда болу көздері. 
Ластағыштар және олардың тасымалдануы. Табиғи ресурстарының азаюы. 
Ландшафттардың деградациясы. Антропогендік шөлдену. Геоэкологиялық 
мониторинг табиғи ортаның кешендері мен компоненттерінің туралы 
ақпараттарды алатын жүйе ретінде. Геоэкологиялық мониторингтің 
нысандары. Мониторинг бойынша қызметтер мазмұны – бақылау, қадағалау, 
бағалау, табиғи орта жағдайын болжау. Ортаның антропогендік өзгерістерінің 
адам денсаулығына және тіршілігіне әсері. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Экологиялық мониторинг классификациясына әртүрлі 

көзқарастар. Бақылау әдістері, нысандары, ластағыштар және кеңістіктік 
деңгейде бақылау бойынша мониторинг түрлерінің классификациясы  

Мониторинг жүйесінің деңгейлері: жергілікті, аймақтық, ғаламдық, 
импактты, фондық және т.б. Әртүрлі ғалымдардың экологиялық мониторингті 
классификациялауы: Израэлд, Герасимов, Реймерс және т.б. Мониторинг 
жүйесінің әсер ету көздері мен факторлары бойынша классификациясы. 
Экологиялық мониторингтің сызба-нұсқасы. Экологиялық мониторингтің 
бақылау нысаны, факторлары, әсер ету көздері мен ауқымы, ақпаратты 
жалпылау сипаты бойынша, бақылау әдістері классификациясы. Кешенді 
экологиялық мониторинг. Мониторинг жүйесінің классификациясы. 

 
Қоршаған ортаға әсер ету мониторингі. Ластағыш заттардың 

төгінділерін және шығарындыларын нормалау  
Қоршаған ортаға әсер ету мониторингі. Экологиялық нормалау 

негіздері. Қоршаған орта сапасы туралы ұғым. Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы нормалау. ҚО-ға әсер ететін негізігі көздер, табиғи ортаны 
ластағыш көздер. Уыттылық, оның деңгейі мен әсері. Санитарлы-гигиеналық 
нормативтер. Табиғи орта сапасының нормативі. ШРК, ШРШ, ШРД және т. б. 
Ластағыш заттардың төгінділері және шығарындылары. Өнеркәсіп 
орындарының санитарлы-қорғаныш аймағы. Радиациялық қауіпсіздік 
саласындағы нормалау. 

 
Мониторингтік бақылау жүргізу қағидалары  



 

Табиғи орта жағдайы туралы алғашқы ақпараттарды алудың жерүсті 
әдістері: геофизикалық, геохимиялық, биологиялық. Салауатты халық 
қоршаған орта жағдайының индикаторы ретінде. Қоршаған орта 
нысандарындағы ластағыш заттар құрамын аналитикалық әдіспен анықтау 
(фотометрикалық, хроматографиялық, спектральдық талдау және т.б). 

 
Табиғи орта жағдайы туралы алғашқа ақпараттарды алудың 

жерүсті және қашықтық әдістері 
Табиғи  ортаны қашықтықтан (аэроғарыштық) тексеру. Тексерудің 

физикалық негізі. Қашықтықтан бақылау құндылығы. Аэроғарыштық зерттеу 
әдістері: суретке түсіру, теледидарға түсіру, спектрометрикалық, 
инфрақызылды индикация, микротолқынды түсірілім, белсенді локация. Осы 
әдістерді мониторингтік ақпараттарды алуға қолдану. 

Алынған мәліметтерді талдау. Табиғи орта жағдайын болжау әдісі. 
Картографиялық мониторинг. Модельдеу-мониторингтік ақпаратты алудың 
әдісі. Геоақпараттық жүйелер және қоршаған орта жағдайы туралы 
ақпараттар. Мониторинг қызметінің ұйымы және оның мәселелері.  
Қазақстанда экологиялық мониторингтің Бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру 
(ЭМБМЖ). 

 
Атмосфералық ауа жағдайының мониторингі  
Атмосфералық ауаның ластануын бақылайтын жүйені ұйымдастыру. 

Бақылау орнын және оның орталығын таңдау. Бақылау бекеттері. 
Стационарлы, жолдық және ауыспалы бекеттерде атмосфераның ластануына 
бақылау жүргізу. Бақылау көрсеткіштері. Қалада және елді мекендерде 
атмосфераның ластану деңгейін бақылауды ұйымдастырудың ережелері. 
Бағдарлама бойынша бекеттерде бақылау: толық, толық емес, қысқартылған, 
тәуліктік. Атмосфералық ауаның ластану деңгейін бағалау критерилері. Ауа 
сынамасын алу. Атмосфераны ластайтын заттарды талдау әдістері. 
Бақылаудың автоматтық жүйесін енгізу. Атмосфералық ауаның ластануын 
болжау және бағалау. Атмосфералық ластанумен күрестегі табиғи факторлар. 

 
Табиғи сулардың ластануын бақылау  
Бақылауды ұйымдастыру және оның міндеттері. Бақылу орындары және 

станциялары. Бақыланатын көрсеткіштер және құрамы. Су мәселелеріне 
арналған бағдарлама – СМАБ. Жерүсті суларының сапасын бақылау бекеттер 
жүйесін қалыптастыру. Тоғандар мен бұлақтар суының сапасын бақылау 
бекеттерінің категориясы. Судың ластану деңгейін физикалық, химиялық, 
гидробиологиялық көрсеткіштері бойынша бақылау және қадағалау. Теңіз 
суларының ластануын бақылау. Аймақтық және ғаламдық деңгейде 
гидросфералық мониторингті жүргізу әдісі. Негізгі ағындардың түзілу жүйесі. 
ҚР-ғы үлкен және кіші өзендер және оларға антропогендік факторлардың 
әсері. Су қоймаларындағы сулардың сапасын болжау және бағалау. 
Бақылаудың автоматизациялауын дамыту. 



 

 
Топырақтың жағдайы, антропогендік өзгерістерінің мониторингі 

және оларды іске асыру қағидалары 
Топырақ мониторингі және оны іске асыру қағидалары. Топырақтың 

экологиялық мониторингінің көрсеткіштері. Топырақтың мониторнигинің 
түрлері. Топырақ мониторингінің нысандары. Тыңайтқыштар, пестицидтер, 
гербицидтер, фунгицидтер, улы химикаттарды пайдалану мониторингі. 
Топырақтағы ауыр металдардың құрамын қадағалау. Құнарлылық жағдайын, 
тұздылық деңгейін, топырақтың су және жел эрозиясын бақылау. Игеру, 
суару, шөлейттенуге байланысты топырақ қасиетінің өзгеруін болжау. 
Шөлейттену мониторингі. Бақылау көрсеткіштері және оларды анықтау 
әдістері. Топырақ жамылғысының жағдайын карталау, бағалау және болжау. 

 
Биологиялық мониторингті ұйымдастыру қағидалары 
Қоршаған ортаның ластануын анықтаудағы биоиндикациялық әдістер. 

Ағзаларда стресс туғызатын антропогендік факторлар. Биологиялық 
мониторинг және оның деңгейлері. 

Тірі ағзалар қоршаған орта сапасының индикаторы ретінде. 
Экотоксиндерді анықтауға арналған тест-жүйелер: микробтар, өсімдіктер, 
жануарлар. Биотест көрсеткіштерінің талаптары. Биотесттілеудің экспресс-
әдістері. Жерүсті және су экожүйелерінің ластану деңгейін бағалауға арналған 
биоиндикация. Тірі материя ұйымдарының әртүрлі деңгейлеріндегі 
биоиндикациялау заңдылықтары. Биота жағдайын бағалау критерийлері. 
Өсімдіктерді зерттеу қоршаған орта жағдайының индикаторы ретінде. 

 
Қазақстан Республикасында экологиялық мониторингті 

ұйымдастыру қағидалары және Халықаралық ынтымақтастық 
Қазақстанның экологиялық тұрақсыздық зоналарындағы экожүйелердің 

экологиялық жағдайының мониторингі. «Байқоңыр» ғарыш алаңы  аймағында, 
Арал теңізі, Каспий, Балқаш теңізі және т.б. ҚР-ның экологиялық қауіпті 
аймақтарындағы экологиялық бақылау. ҚР аймағында радиоэкология 
мониторинг ұйымының қағидалары. Қазақстанның жайылымдық 
аймақтарының мониторингі. Мониторингтік зерттеу саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық. Табиғатты қорғау бойынша халықаралық 
ұйымдар. Халықаралық келісім шарттар, конвенциялар және оларға ҚР 
қатысуы. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ  

ТАҚЫРЫПТЫҚ ТІЗІМІ 
 

1. Қазақстан Республикасының экологиялық мониторингінің 
бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Экологиялық кодекс. 

2. Табиғи ортадағы ластанудың фондық мониторингі. 
3. Мониторингтік зерттеулер жүргізу барысында табиғи 



 

нысандардан сынама алу. 
4. Қалдықтар мәселесі. Технологиялық құбылыстардың экологиялық 

критерилері. Қоршаған ортаға әсер ету мониторингінің әдістері. 
5. ҚР-дағы топырақ мониторингі мәселесі.  
6. Топырақ мониторингі. Топырақтағы ауыр металдар құрамын 

қадағалау. 
7. Кәсіпорынның экологиялық құжаты. 
8. Климаттың өзгерісінің қоршаған орта жағдайы мен адам 

денсаулығына әсері.  1992 жылғы БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы 
Рамолық конвенциясына байланысты Киота хаттамасы. 

9. Ксенобиотиктер, экотоксиканттар және  суперэкотоксиканттарға 
сипаттама. Адам денсаулығына әсер ететін ҚО-ның негізгі ластағыштары 
және оның классификациясы. 

10.  Экологиялық мониторингтың басым бағыттары. Басым ЛЗ 
мысалдары мен сипаттамасы. 

11.  Амосфераның ластануын тексеру түрлері. 
12.  Атмосфера ауасының ластануын бақылау бекеттерінің түрлері. 

Бақылау бағдарламалары. 
13.  Стационарлы бақылау бекетінің орналасу орнын таңдау. Бекеттер 

санын анықтайтын факторлар. Ауа сынамаларын алу ұзақтығы мен биіктігі. 
Бақылауды қажет ететін заттар тізімі. 

14.  Стационарлы бекеттердегі ауа сынамаларын алу ерекшеліктері 
(құрылғылар, жұмыс мерзімі, жазбалар енгізу). 

15.  Ағын сулардағы судың сапасын бақылау жүйелерінің құрылуы 
(жармалар бақылауының орналасуы және саны, тік және және көлденең). 

16.  Мұнай және газ өнімдері аймағының мониторингі. 
 

РЕФЕРАТ ЖҰМЫСТАРЫ ЖӘНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛЫҚ 
ЖОБАЛАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТЫҚ ТІЗІМІ 

 
1. Арал маңының экологиялық сипаттамасы. Мониторинг жүйесін 

қолдану.  
2. Шығыс Қазақстандағы экологиялық қауіпті аймақтар. 

Мониторинг. 
3. ҚР-ның әртүрлі аймақтарының радиациялық жағдайы. 

Радиоэкологиялық мониторинг.  
4. ҚР-ның қорықтары. Биосфералық қорықтар, мемлекеттік қорлар, 

ұлттық саябақтар мониторингі  . 
5. Қазақстанның су ресурстарының экологиялық мониторингі.  
6. Қазақстанның өсімдік ресурстарының экологиялық мониторингі.  
7. Қазақстанның жануарлар ресурстарының экологиялық 

мониторингі.  
8. Экологиялық үрдістерге адамның араласуының негізгі түрлері. 



 

9.  Атмосфералық ауаны қорғау, қоршаған ортаны 
салауаттандырудағы негізгі мәселе. 

10.  Қазақстан экожүйесінің деградациясы және оның себептері. 
11. Экологиядағы биоиндикациялық зерттеулердің рөлі. 
12.  ҚР-ның атмосфералық ауасының сапасы және санитарлық-

гигиеналық нормативтері. 
13. ҚР-ның ауыз суының сапасы және санитарлық-гигиеналық 

нормасы. 
14. Әртүрлі деңгейде мониторинг жүргізу әдістері. 
15. ҚР-ның халқының денсаулық жағдайы. 
16. Ғарыштық мониторинг және оның маңыздылығы. 
17. ҚР-ның мемлекеттік мониторингі. 
18. Сейсмикалық мониторинг және оның маңыздылығы. 
19. Бақылаудың қашықтық әдісі. 
20. Мониторингтік зерттеулер аясындағы Халықаралық 

ынтымақтастық. 
21. ҚР-ның экологиялық мәселелері. 
22. Қоршаған орта ластануының генетикалық салдары. 
23. Экологиялық мониторинг және табиғи орта жағдайын бақылауды 

ұйымдастыру.  
25. ҚР-ның экологиялық тұрақсыз, экологиялық күйзелісті немесе 

экологиялық апатты аудандарының біріне талдау жасау. Экологиялық 
жағдайды жақсарту шаралары.  

 
ЗЕРТТЕУ-ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТЫҚ ТІЗІМІ 
 

1. Қоршаған орта жағдайларын бақылауды ұйымдастыру және оның 
мониторингі. 

2. Әуе кеңістігінің мониторингі (автокөліктен шығарылатын 
ластағыш заттарды бақылау. Кеңістіктегі ауаның шаңдануын және 
микроклиматын анықтау).  

3. Атмосфера ластағыштарының барлық типтерін қарастыру.  
4. Экологиялық мониторингтің түрлері мен классификациясы. 

Экологиялық мониторинг нысаны және көрсеткіштері. 
5. Қоршаған орта жағдайының биологиялық мониторингі 

(атмосфералық ауаның, судың, топырақтың ластануын биологиялық 
әдістермен бақылау). 

6. Бақылаудың биологиялық әдістері. Кәдімгі қарағай қылқандары 
урбандалған аймақтардың ластануының биоиндикаторы ретінде. 

7. Ауыз су суының сапа көрсеткіштері және оны анықтау әдістері.  
8. Топырақ монитроингі. Топырақтағы ауыр металлдар құрамын 

анықтау. 
9. Топырақтағы пестицидтерді анықтау. 



 

10. Антропогендік факторлардың биотаға әсерін зерттеу 
(өсімдіктердің жоғарғы температураға, топырақ тұздылығына тұрақтылығын 
анықтау). 

11.  Кейбір экотоксиканттардың сипаттамалары (қоршаған ортаға 
шығарылған улы заттардың есебі). 

12.  Қар жамылғысының ластану мониторингі. 
13.  Қазақстан Республикасындағы мониторинг жүйелерінің 

құрылымын қарастыру және оларды мемлекеттің картасына енгізу. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 
учебном заведении является составной частью базовой подготовки 
специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 
русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 
качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 
предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 
дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 
- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  
- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 
-  об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 
знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 
-  правила продуцирования текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и  письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 
- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 



 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  
профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
  - знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       
 Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 
предметно-языкового материала. 

1.1 
Профессиональный язык в экологии и его составляющие.  
Обучение научному стилю речи как языку специальности экологии. 
Биосфера и человек.    

1.2 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 
специальности экология.  
О научных методах исследования в экологии  в соответствии с темой и 
КЗТ. Экология экосистем. 

1.3 

Профессиональная терминология как основной признак научного 
стиля. Основные разделы экологии. Организм и среда. 
Основные термины, номенклатурные наименования и 
профессионализмы. 

1.4 Определение термина. Структура словарной статьи.  
Характеристика терминологических словарей специальности экология. 

1.5 Роль терминов в определении понятия «специальный язык». 
Основные способы образования терминов. 

1.6 

Работа с научными текстами по специальности экология. Определение 
метаинформации. 
Виды информации в текстовом документе по содержанию, по функции, 
по форме. 

1.7 
 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 
специальности.  
Природные ресурсы и рациональное природопользование. Композиция 
научного текста. 

  2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 

Законодательство Республики Казахстан в области охраны 
окружающей среды.  
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 
административно-канцелярские. Экологические проблемы Казахстана. 

2.2 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 
деловой сфере. Перспективы устойчивого развития Республики 
Казахстан. 
Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 



 

сфере. Современное состояние энергетики РК. Анализ стратегии 
развития энергетики в РК. 

2.3 

Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 
картине мира. Эколого-экономическая стратегия по выходу из 
экологического кризиса. 
Языковой (речевой) портрет учёного - эколога. 

2.4 
Правила оформления презентаций и докладов. Экологические проблемы 
окружающей среды Казахстана. 
Вторичные жанры научной речи как презентативные жанры. 

2.5 Защитное слово как форма презентации коммуникативных проектов,  
курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  
на русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной 
языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 
выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-экологов 
представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 
коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 
будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности 
решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в 
конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 
Помочь студентам понять сущность текста по специальности экология его 
основную терминологию: познакомить с типологией профессиональных  
текстов и их компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков 
теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой 
коммуникации в   профессиональной сфере. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке. 
В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 
профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 
профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 
данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и 
их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 
«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 



 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 
общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 
учетом профессиональных потребностей студентов. 

 
Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля. 
Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 
Основные способы терминообразования. Научная терминология в экологии. 
Узкоспециальные отраслевые термины экологии. 

 
Обучение научному стилю речи как языку специальности.    
Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 
Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 
научного стиля речи.  

 
О научных методах исследования в экологии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами.  
Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными 
и электронными носителями. 

 
Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы. 
Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 
цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 
использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 
библиографии. 

 
Основная терминология экологии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  
Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 
разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-
популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 
жанров научных текстов. Основная терминология экологии дефиниции 
терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных 
текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 
Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 



 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 
работе по специальности. 

 
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные. 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 
отношений их терминологические особенности.  

 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности. 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 
Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 
интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 
портрет и научный вклад учёных-экологов . 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 
электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 
портрета ученого-… . 

Термины, обозначающие этапы развития экологии науки, различных 
научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 
процессов, законов.  

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  
Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 
 
Устная научно-профессиональная речь. 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 
активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 
речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 
совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 
предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 
языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 
координации в сфере профессионального взаимодействия. 



 

  Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 
профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 
(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 
собеседников. 

 
Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 
Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 
(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 
мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 
переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 
общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 
деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 
средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 
точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 
завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по экологии в аспекте связности, 
логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 
точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 
логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 
8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов 

собеседников. 
9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 



 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных 
текстах, объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 
свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 
принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 
понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 
экология. Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Классификация терминологии  в контексте формирования 
гуманитарной картины мира ученого-эколога . 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 
словарями (терминологический, энциклопедический словарь). 

3. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и 
аудитория. Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 
адресата. Понятие речевого жанра. 

5. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 
Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 
умозаключении. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Полиязычное образование является одним из важнейших 

стратегических ресурсов в развитии высшей школы  Республики Казахстан на 
современном этапе. Его внедрение в образовательный процесс будет 
способствовать конкурентоспособности казахстанских специалистов, станет 
инструментом интеллектуального роста и успешной социализации личности 
будущих выпускников вузов в поликультурном обществе, определит их 
ведущую роль в решении задач социально-экономической модернизации и 
индустриализации  страны.  

В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 
университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 
особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, поскольку 
невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе к мировым 
академическим знаниям. 

Овладение  профессионально-ориентированным иностранным языком 
позволит будущим специалистам в области экологи и устойчивого развития 
существенно расширить горизонты делового общения с зарубежными  
коллегами, даст возможность трудоустройства в крупных международных и 
национальных компаниях, определит перспективы участия в совместных 
экологических  проектах по защите и стратегическому использованию 
мировых природных ресурсов. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 
опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 
полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для решения 
практических задач. В результате студентами приобретаются такие 



 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; коммуникативная 
– профессионально-ориентированная и лингвистическая.  

Особенностью преподавания курса  «Профессионально ориентированный 
иностранный язык» является смещение акцента обучения с лингвистического 
на  лингвопрофессиональную подготовку будущих специалистов, которая 
осуществляется путем усиления междисциплинарных связей между 
иностранным языком и профилирующими предметами. 

Учебная дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» призвана ознакомить студентов   с  категориально-понятийным 
аппаратом современной экологии на профессионально-ориентированном 
иностранном языке, помочь  им  овладеть основами чтения, перевода, письма, 
аудирования и говорения на иностранном языке  для изучения теоретических 
и прикладных проблем экологии, путей решения рационального 
природопользования и устойчивого развития мира.  

При освоении данного курса студенты будут иметь представление:  о  
возможностях применения иностранного языка для изучения региональных и 
глобальных экологических проблем; международного и республиканского 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; о способах выражения мыслей на иностранном языке 
относительно задач прикладной экологии в  сфере экономики и производства; 
стратегических направлений устойчивого развития в XXI веке. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 
5В060800 – «Экология»  и имеет целью формирование у студентов 
исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, что 
предполагает следующие коммуникативные умения:  

• читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 
• понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 
дискуссии; 

• аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные 
и научные тексты по специальности на английском языке; 

• выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 
различным профессиональным темам;  

• составлять письменные тексты  информативного характера  
(сообщение, доклад, обзор); 

• вести деловую переписку; 
• выполнятьписьменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  
• выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 

языка на родной. 
К концу курса обучения студент должен знать: 
- категориально - понятийный аппарат экологии на иностранном языке, 

профессиональную терминологию по направлениям развития современной 
экологии; 



 

- основы лексики и грамматики профессионально-ориентированного 
иностранного языка по специальности экология, основные грамматические 
явления, характерные для устной и письменной профессиональной речи; 

-   основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
-   правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 
- способы сбора, хранения и обработки экологической информации;  

учебную и научную литературу, интернет-ресурсы по проблемам экологии на 
профессионально-ориентированном иностранном языке; 

уметь: 
- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 
извлеченной информации, например: обобщать и анализировать иностранную 
литературу и интернет сайты о состоянии окружающей среды, динамике 
экологических процессов, связанных с антропогенным воздействием и 
природными катастрофами; 

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 
информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 
аннотация, резюме),  письменно переводить тексты по специальности; 

- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за «круглым 
столом», воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 
непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 
интернет-программы). 

- проводить образовательную и воспитательную работу в иноязычной 
среде в области экологии; 

иметь навыки: 
-  устной коммуникации по специальности в  монологической и 

диалоговой форме,  подготовки научного сообщения, доклада, презентации, 
например  по проблемам экологии и устойчивого развития на иностранном 
языке; 

- ведения деловой переписки, корреспонденции на профессионально-
ориентированном иностранном языке;  
 - фиксации результатов проведения полевых и экспериментальных 
экологических исследований для последующего написания рефератов, эссе и 
научных статей на  иностранном языке. 

Полученные знания и навыки помогут при выполнении  письменных 
заданий, тестов, написании эссе, составлении  корреспонденции личного и 
делового характера  на профессионально-ориентированном иностранном 
языке в будущей деятельности специалистов - экологов.   

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 Введение в экологию.  
Способы терминообразования 



 

2 
Взаимодействие организма и среды. Популяции и сообщества.  
Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   
Continuous; Future Perfect ) 

3 Экологические системы.  
Структура простого предложения 

4 Биосфера и ее эволюция. Ноосфера. 
Структура сложноподчиненного предложения 

5 Социальная экология. 
Прямая и косвенная речь 

6 Проблемы загрязнения окружающей среды. 
Страдательный залог 

7 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 
Соглосавание времен 

8 Основы экологического права. 
9 Экология и экономика. 

10 Международное сотрудничество для  решения глобальных  и 
региональных экологических проблем. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-ориентированный 
иностранный язык” является формирование профессионально-
коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по 5В060800 – 
«Экология» для применения его как в профессиональном, так и в 
повседневном общении.  Дисциплина «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» - это совокупность теоретических знаний о предметной 
сфере экологии в формате профессионально-ориентированного иностранного 
языка.  

Задачи обучения:  
Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его 
использования для формулирования собственных высказываний и понимания 
других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как в 
социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 
расширения и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 
источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 
прагматической  компетенций; 



 

- повысить уровень профессиональной компетентности будущих 
специалистов в области экологии, охраны природы и рационального 
природопользования, энерго- и ресурсосбережения, а также устойчивого 
развития для формирования у бакалавров базового экологического мышления  
на иностранном языке,  углубления и расширения знаний  профессионально-
ориентированного иностранного языка и умения применять его в будущей 
работе. 

Объектом «Профессионально-ориентированного иностранного языка» 
является описание сущности теоретических и прикладных аспектов экологии, 
рационального природопользования и устойчивого развития в терминах и 
понятиях иностранного языка.  

Предметом учебной дисциплины «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» является овладение категориальным аппаратом 
экологической науки на профессиональном иностранном языке.  

Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции посредством различных образовательных технологий. Основное 
внимание при этом уделяется устной речи, интергративным видам чтения 
(поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной речи 
(аннотирование, резюмирование), а также письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку широко используются активные методы обучения, имеющие 
профессиональную направленность для формирования социально-
профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 
ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 
круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, мозгового 
штурма, конференции, презентация докладов, публичные выступления с 
сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 
дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 
видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 
направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 
умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном 
этапе,  включают научные статьи,  литературу по специальности.  

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 

- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 
преподавателя; 

- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 
преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 
(СРС); 



 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под 
руководством преподавателя, контролируемую во время консультации 
(СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя,   
проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 
художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 
студентов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 
Введение в экологию 
Предмет, задачи и методы экологии, структура в системе наук. Основные 

понятия и термины. История развития экологии. Актуальность проблем 
экологии в современном мире. Основные разделы экологии. 
Профессиональные компетенции эколога, формируемые на основе 
использования профессионально-ориентированного иностранного языка. 
Освоение экологического словаря на иностранном языке. Навыки пользования 
профессиональными экологическими словарями на иностранном языке, 
использование электронных социологических словарей. Формирование 
глоссария иностранных терминов по экологии. 

 
Взаимодействие организма и среды. Популяции и сообщества  
Использования категориально - понятийного аппарата экологии  на 

иностранном языке для изучения уровней биологической организации, 
развития организма как живой целостной системы, системы организмов и 
биоты Земли. Применение иностранной терминологии для описания  
взаимодействия организма и среды обитания, разнообразия экологических 
факторов и их влияния на живые организмы.  Классификация экологических 
факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Понятие об адаптации. 

Статические и динамические характеристики популяции. Численность 
популяции.Экологические стратегии выживания.   

Видовая и пространственная структура сообщества (биоценоза). 
Экологическая ниша и экологический ареал. Типы взаимодействия живых 
организмов в сообществе.  
 

Экологические системы  
Современные представления об экологической системе. Перенос 

вещества и энергии в экосистеме. Структура и компоненты экосистемы. 
Продуцирование и разложение в природе.  Гомеостаз экосистемы.  

Энергия экосистемы. Биологическая продуктивность экосистем. 
Трофические пирамиды, пищевые сети. Устойчивость и эффективность 
экосистем. Динамика экосистемы. Закон сукцессии, другие законы и правила 
экологии. 



 

Применение иностранной терминологии для классификации  и описания 
природных экосистем Земли.    

 
 Биосфера и ее эволюция. Ноосфера 

Основные функции биосферы. Геохимический и биогеохимический 
циклы. Концепция В.И. Вернадского о биосфере и ее трансформации в 
ноосферу. Применение профессионально-ориентированного  иностранного 
языка для освещения проблем биосферы на основе системного подхода. 
Использование иностранного языка для  рассмотрения биосферы, как 
глобальной экосистемы Земли, вопросов круговорота веществ в природе и 
существования биогеохимических циклов. Рассмотрение биогеохимических 
превращений основных химических элементов. Изложение основных 
направлений эволюции биосферы, учения В.И. Вернадского о биосфере и 
ноосфере, современных концепций эволюции биосферы, регулирующего 
воздействия биоты на биосферу на профессионально-ориентированном 
иностранном языке. Современные взгляды на эволюцию Земли. Принципы 
формирования ноосферного сознания. Использования иностранного языка для 
освещения проблем экологической культуры и образования. 

 
Социальная экология 
Изучение на иностранном языке проблем, связанных с биосоциальной 

природой человека и развитием экологии, возникновением антропогенных 
экосистем, таких как агроэкосистемы, индустриально-городские экосистемы и 
т.д. Человек с точки зрения законов эволюции. Экологические ниши человека. 
Численность человечества. Следствия демографических ситуаций. 
Потребности людей. Применение профессионально-ориентированного 
иностранного языка для изложения основных вопросов регулирования 
народонаселения, экологизации сельского хозяйства и  производства 
сельскохозяйственных продуктов. Использования иностранного языка для 
изучения урбанизации, влияния природно-экологических, экономических и 
социальных факторов на здоровье людей  и т.д.  

 
Проблемы загрязнения окружающей среды 
Профессионально-ориентированный иностранный язык для анализа 

антропогенного воздействия на биосферу. Загрязнения атмосферы, 
гидросферы и  литосферы. Причины и экологические последствия загрязнения  
воздуха, водных ресурсов и недр. Техногенез. Изменение климата, причины 
возникновения кислотных дождей. Истощение природных ресурсов. 
Опустынивание. Загрязнение вод мирового океана, нефтяные разливы и т.д.  

Применение иностранного языка для освещения проблем загрязнения 
среды обитания отходами производства и потребления.   Твердые, жидкие 
отходы, выброс парниковых газов и т.д. Индустриальные отходы и 
возможности их переработки, шумовое, электромагнитное и биологическое 
загрязнение.  



 

Экологические проблемы Казахстана и их решение: возрождение Арала, 
закрытие Семипалатинского полигона, Байконур и военные полигоны, 
нефтяное  и техногенное загрязнение.    

 
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
Изложение основных принципов охраны окружающей среды и 

рационального природопользования на профессионально-ориентированном 
иностранном языке.  Государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования: мировой опыт и 
достижения Казахстана. Нормирование качества окружающей  природной 
среды. Система мер по защите атмосферы, гидросферы, литосферы и 
биотических сообществ от их нерационального использования. Защита 
окружающей среды от особых видов воздействий. 

Создание природных охраняемых территорий: заказников, заповедников, 
национальных парков. Применение иностранного языка для изучения 
вопросов сохранения биоразнообразия, борьбы с опустыниванием и т.д. Опыт 
природоохранной деятельности Казахстана.  

 
Основы экологического права 
Применение профессионально-ориентированного иностранного языка для 

анализа источников экологического права, законодательной деятельности 
государственных органов по защите окружающей среды. Экологическое 
законодательство в мире и Казахстане. Экологический кодекс Республики 
Казахстан. Экологическая стандартизация и паспортизация, экологическая 
экспертиза и экологические риски. Понятие об экологическом аудите. 
Использование иностранного языка для изучения экологического мониторинга 
и юридической ответственности за экологические правонарушения. Вопросы 
совершенствования экологического законодательства. 

 
Экология и экономика 
Экологическая обусловленность экономики. Экологическая 

регламентация хозяйственной деятельности. Платность природопользования. 
Профессионально-ориентированный иностранный язык для изучения 
документации по эколого-экономическому учету природных ресурсов и 
загрязнений, лицензированию. Договор и лимиты на природопользование.  
Эколого-экономические системы. Экологизация производства.   Основы 
«зеленой » экономики. Опыт зарубежных стран и Казахстана по переходу на 
«зеленые» стандарты. Использование возобновляемых природных ресурсов в 
энергетике. Ресурсо- и энергосбережение. Создание «зеленого офиса» на 
предприятиях и в образовательных учреждениях. 

 
Международное сотрудничество для  решения глобальных  и 

региональных экологических проблем 



 

Основные принципы международного экологического сотрудничества. 
Международные объекты охраны окружающей природной среды. Изучение на 
иностранном языке идей Римского клуба, материалов Стокгольмской 
конференции, Всемирной хартии природы, деятельности ООН и ЮНЕП. 
Международные конференции ООН по окружающей среде и развитию: РИО-
92 и РИО+20. Концепция устойчивого развития. Энергетика для всех.    
Профессионально-ориентированный иностранный язык для исследования 
вопросов производства и потребления энергии, использования новых 
источников и технологий создания возобновляемой энергетики. Атомные 
электростанции. Биогаз и биотопливо. Глобальные энергетические стратегии. 
Изучение на иностранном языке книги Н.А.  Назарбаева «Глобальная 
энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке». 
Использование иностранного языка для изучения участия Казахстана в 
международном экологическом сотрудничестве.  

 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков с 

привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции на 
иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из 
предметной области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции 
содержали базовые понятия,  основные принципы и составляющие 
профилирующей специальности. На  практических занятиях  преподаватель   
иностранного языка  проводит работу по более детальному усвоению 
материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в формировании 
и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной 
специальности. Процесс обучения строится на использовании 
коммуникативной методики, ориентированной  на достижение практического 
результата:  усвоение терминологической лексики, чтение и перевод  текста по 
специальности,  извлечение из аутентичной литературы  профессионально-
значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 
ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 
реферирование литературы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Роль и место экологии в системе наук. История развития экологии. 

Современная экология – междисциплинарная, проблемно-ориентированная 
система знаний.  

2. Экологическая и природоохранная терминология. Глоссарий 
терминов по экологии на иностранном языке. 

3. Организм как живая целостная система. Чтение текстов, перевод, 
аудирование на иностранном языке. 



 

4. Эволюция биосферы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере и 
современность. Чтение текстов, перевод, аудирование, обсуждение учебной и 
научной литературы, интернет-ресурсов на иностранном языке. 

5. Социальная экология, урбанизация. Влияние природно-
экологических, экономических и социальных факторов на здоровье человека. 
Дискуссии, подготовка презентаций, видео-, аудио-сопровождение на 
иностранном языке.  

6. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу.  
Разновидности техногенного  загрязнения  окружающей среды. Чтение, 
перевод и обсуждение научной литературы, просмотр видеороликов и 
подготовка презентаций на иностранном языке. 

7. Принципы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. Чтение, перевод и обсуждение учебной и научной 
литературы, интернет-ресурсов на иностранном языке. 

8. Основы экологического права и  экологического менеджмента. 
«Зеленая» экономика. Чтение и перевод специализированной литературы, 
работа с законодательными и нормативными документами  на иностранном 
языке. 

9. Поиск научной информации по экологии на иностранном языке. 
Информационные базы и банки данных. 

10. Специфика чтения и перевода экологических текстов  на 
иностранном языке. 

11. Ведение деловой переписки по экологической тематике для 
участия на конференции, дискуссии с коллегами и т.д. 

12. Подготовка тезисов докладов, публичных выступлений, научных 
статей по экологии для публикации в зарубежных изданиях. 

13. Международное регулирование в области  экологии и защиты 
окружающей среды. Чтение, перевод, аудирование и обсуждение  
иностранной учебной и научной литературы, интернет-ресурсов. 

14. Экологические  проблемы Казахстана и пути их преодоления. 
Анализ  научной  и научно-технической  литературы, просмотр видеороликов 
и подготовка презентаций на иностранном языке.  

15. Энергоэкологическая  стратегия устойчивого развития в 21 веке. 
Дискуссия  по книге Н.А Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая 
стратегия устойчивого развития в XXI веке» на иностранном языке. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ  
 

1. Моя профессия – эколог. 
2. Ранжирование терминов по  разделам современной экологии на 

иностранном языке. Составление кроссворда, используя термины и понятия 
современной экологии. 



 

3. Подготовка аннотированного отчета на основе  материалов 
зарубежных  интернет-ресурсов  по проблемам экологии. 

4. Подготовка реферата по актуальной экологической  проблеме 
Казахстана на иностранном языке. 

5. Презентация проектной работы по стратегии устойчивого развития и 
перспективам энергоэкологии в XXI веке на профессионально-
ориентированном иностранном языке. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Цель и задачи изучения экологии. Методы экологических 
исследований. Перспективы развития современной экологии. Экологизация 
общественного сознания. Развитие экологической культуры и образования. 

2. Роль полиязычного образования в освоении экологического 
знания. Профессионально-ориентированный иностранный язык экологии, 
основные понятия и термины, применяемые для описания экологических 
проблем. 

3. Чтение и перевод научной литературы  (монографии, сборника 
статей) по экологии на языке оригинала – не менее 25 страниц. 

4. Глобальный подход и решение локальных экологических проблем. 
Природоохранная деятельность и  экологическое законодательство: поиск, 
анализ  и систематизация научно-образовательной литературы на 
иностранном языке. 

5. Международные и казахстанские стратегические документы по 
экологии  и устойчивому развитию в XXI веке на профессионально-
ориентированном иностранном языке. Реализация принципов «зеленой» 
экономики. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Иванова Н.К. – Английский язык для химиков (фонетика), 
Иваново, "ИГХТУ", 2007, 100 с. (адрес в Интернете: 
http://main.isuct.ru/files/dept/ino/fonetika.pdf) 
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Дополнительная: 

1. Robert Shenfield – The Chemist's English, 3rd rev. ed. with "Say It in 
English, Please!", Wiley-VCH, 1989, 194 pp. (выдержки из его книги с 
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стереотип. Академия Филологический факультет СПбГУ, 2006, 288 с. 
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языке (http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html). 
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английский язык: http://esp-chemistry.blogspot.com/. 

6. Англо - русский биологический словарь.– М.: «РУССО», 2000. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина включена в базовую часть образовательной 
программы,читается на первом году обучения студентов. 

«Экологические аспекты естествознания» является самостоятельной 
дисциплиной,изучение которой базируется на на ряде курсов, таких как: 
«Химия», «Биология», «Физика» и др. 

Данный курс призван ознакомить студентов с проблемами и 
направлениями развития современной экологии и послужить основой для 
развития экологического мышления.  

Цель изучения дисциплины:  сформировать у студентов базовое 
экологическое мышление, обеспечивающее системный подход к изучению  
современных проблем экологии. 

Пререквизиты  -  химия, физика, биология. 
Постреквизиты – освоение курса «Экологические аспекты 

естествознания» позволит в дальнейшем усвоить такие спецкурсы, как: 
«Восстановление нарушенных экосистем», «Экологическое нормирование и 
экспертиза», «Спецпрактикум», «Управление и организация в экологии», 
«Биогеохимия», «Устойчивое развитие экосистем», «Биоиндикационные 
методы исследования» и др. 

Изучение  дисциплины «Экологические аспекты естествознания» 
позволяет сформировать следующие виды основных знаний, умений, навыков 
и компетенций: 

Знать основные объекты природных экосистем, состояние биоты, ее 
ареалов и экосистем, источники антропогенного воздействия,механизмы 
влияния вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на 
здоровье человека; факторы воздействия среды обитания (шум, тепловое 
загрязнение, физические поля), приводящие к поступлению в окружающую 
среду токсичных, опасных и экологически вредных веществ, к изменению 
сложившегося или естественного состояния природных сред;  



 

Уметь проводить логическую дисуссию по темам, связанным с 
решением природоохранных задач; 

применять полученные знания в целях использования современных 
методов  охраны окружающей среды для экологической оценки территории; 

критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических 
систем; 

Владеть теоретическими  и практическими  навыками определения 
оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

постановки и решения конкретных задач по охране окружающей среды. 
межличностные компетенции:  расширение экологических знаний на 

фундаментальных основах естествознания; умение выражать свою точку 
зрения по вопросам охраны  окружающей среде; сформировать   свою 
гражданскую позицию.   

системные компетенции:  способность самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, навыки в сфере профессиональной компетентности, 
владеть общенаучными методами исследования предметов, явлений и 
процессов в биосфере; применять полученные данные в практической 
деятельности  для оценки состояния  природной среды. 

предметные компетенции: основные закономерности изменения 
окружающей среды; свойства, закономерности функционирования и 
устойчивого развития биосистем;  химию и физику загрязняющих веществ в 
окружающей среде, методологию их разделения и очистки; основные 
принципы комплексной оценки экологического состояния окружающей среды  
на глобальном, региональном и локальном уровнях; сущность антропогенного 
воздействия на природную среду и основы рационального 
природопользования. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
1 Введение 
2 Экологические аспекты  биологии 
3 Биологическая экология 
4 Экологические аспекты  химии 
5 Химическая экология 
6 Химия  загрязняющих веществ  в окружающей среде 
7 Экологические аспекты физики 
8 Физическая  экология 
9 Электромагнитные поля,источники и биологическое действие 

10 Солнечно-земные связи и биосфера 
11 Тепловое излучение, радиационный и тепловой баланс Земли 
12 Радиационная экология 

13 Основные принципы концепции устойчивого развития и охраны 
окружающей среды 



 

14 Устойчивое энергоэкологическое развитие 

15 Зеленая экономика и устойчивое развитие 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предмет, объект интергативного курса  «Экологические аспекты 

естествознания», системный подход к изучению биологической, химической, 
физической экологии.  

Цель дисциплины «Экологические аспекты естествознания» ознакомить 
студентов с механизмами влияния вредных и опасных факторов производства 
и окружающей среды на здоровье человека, воспитание у студентов 
экологического сознания, формирование  базового экологического мышления, 
обеспечивающего системный подход к изучению  современных проблем 
экологии и формирование ответственности за сохранение здоровой среды 
обитания. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов системного 
подхода к изучению биологической, химической, физической экологии; 
знаний о закономерностях  функционирования и устойчивого развития 
биосистем; владения методиками определения оптимальных условий 
устойчивого развития экосистем; приобретение навыков применения 
полученных знаний в процессе учебы и будущей практической деятельности. 

Предмет, объекты интегрированного курса «Экологические 
аспекты естествознания». Природная среда, биосфера, биосистемы, 
экосистемы. Виды воздействия человека на природу. Антропогенные и 
техногенные нагрузки. Последствия антропогенных изменений природы. 
Загрязнение окружающей среды, его виды и источники. Загрязнители и их 
перенос. Истощение природных ресурсов. Влияние антропогенных изменений 
среды на здоровье и жизнедеятельность населения. Принципы и основы 
рационального природопользования. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: информационная лекция, рубежный контроль, 
написание рефератов, интерактивные методы: лекция-визуализация, 
подготовка презентаций, обсуждение проблемных ситуаций, диалоговое 
обучение, мини- группы, метод мозгового штурма, индивидуальные и 
групповые проекты, написание эссе, кейс-стади. 

Без использования экологического мировоззрения и концепции 
устойчивого развития общества и природы существование социально-
экономической и политической системы любого общества, государства 
практически невозможно. 

В связи с этим актуальным стал вопрос совершенствования 
экологического образования, формирования у  студентов современного 
экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний 



 

экологических аспектов естествознания, укрепления и развития 
информационного пространства и ресурсного обеспечения всех звеньев и 
ветвей непрерывного образования. 

Комплекс экологических знаний должен помочь будущим специалистам 
организовать человеческую деятельность в условиях жесткого экологического 
императива. 

 
ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Экологические аспекты  биологии 
Представление о биосфере, экосфере и  природной среде. Природная 

среда как совокупность геосфер и природных комплексов гео- и экосистем.  
 
Биологическая экология: Типы наземных и водных экосистем. 

Экосистемы, сообщества и экологические пирамиды. Биосистемы, 
закономерности их функционирования и устойчивого развития.  

 
Экологические аспекты  химии  
Химическая экология и проблемы окружающей среды, роль химическая 

промышленность и ее роль в системе «природа-общество». 
Химическая экология: химическая экология атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биогеохимические циклы важнейших элементов.  
 
Химия загрязняющих веществ в  окружающей среде 
Химия загрязняющих веществ в окружающей среде и методы их 

разделения, очистки и контроля.Хранение и переработка отходов 
промышленных предприятий, химические методы и средства защиты 
окружающей среды. 

 
Экологические аспекты физики 
Экологические аспекты физики: техногенные физические загрязнения и 

естественный фон. Классификация физических загрянений. 
 
Физическая экология  
Физическая экология: источники шума и вибрации, их классификация и 

биологическое действие. Методы защиты от шума  вибрации. 
 
Электромагнитные поля,источники и биологическое действие 
Электромагнитные поля,источники электромагнитных полей. 

Биологическое действие электромагнитных полей. Защита от воздействия 
электромагнитных полей. 

 
Солнечно-земные связи и биосфера 



 

Энтропия, биосфера, охрана окружающей среды. Энтропия и критерий 
технического прогресса.  

 
Тепловое излучение, радиационный и тепловой баланс Земли 
Энтропия и тепловое излучение: второе начало термодинамики. Закон 

возрастания энтропии. Излучения: ультрафиолетовые, лазерные, 
ионизирующие. Ультрафиолетовое излучение, естественные и техногенные 
источиники УФ излучения, биологическое действие и защитные свойства 
атмосферы от действия УФ излучения. Лазерные и ионизирующие излучения, 
свойства,биологическое действтвие.  

 
Радиационная экология 
Природа и источники  радиоактивного излучения, воздействие 

ионизирующих  излучений на человека и ОС, принципы радиационного 
нормирования и радиационного и дозиметрического контроля (активности и 
доз энергии), способы защиты от излучений, законодательство в области 
радиационной безопасности. 

 
Основные принципы концепции устойчивого развития и охраны 

окружающей среды 
Устойчивое развитие. Эволюция концепции устойчивого развития. 

Основные экологические принципы концепции устойчивого развития и 
охраны окружающей среды. 

 
Устойчивое энергоэкологическое развитие  
Рио+20 «Энергетика для всех». Глобальная энергоэкологическая 

стратегия устойчивого развития в ХХI веке. Топливно-энергетический 
комплекс и низкоуглеродное развитие. Устойчивое потребление и 
производство энергии. Ресурсо- и энергосбережение. G-global проект  и  
другие. 

 
Зеленая экономика и устойчивое развитие 
Соизмерение производственных и природных ресурсов. Управление 

природными песурсами и рациональное природопользование.Развитие 
гражданского общества, роль неправительственных организаций. Партнерство 
в целях устойчивого развития.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.Биогеохимические процессы в биосфере. 
2. Биосистемы, закономерности их функционирования и устойчивого 

развития 
3. Антропогенные воздействия как геологический и геожимический 

фактор эволюции биосферы. 



 

4.Химическая экология и проблемы ООС.  
5. Химическая экология атмосферы, гидросферы, литосферы. 
6. Хранение и переработка отходов промышленных предприятий. 
7. Химия загрязняющих веществ,  методы их разделения, очистки и 

контроля в ОС. 
8. Химические методы и средства защиты окружающей среды. 
9. Техногенные физические загрязнения и естественный фон. 
10.Топливно-энергетические ресурсы Земли. 
11.Потоки энергии в биосфере.Энергетический обмен. 
12. Экологические последствия использования традиционных 

источников энергии. 
13.Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития 

ХХ1века. Проект G-global. 
14.Низкоуглеродное развитие и зеленая экономика. 
15.Глобальное партнерство в целях устойчивого развития.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1. Методологические и научные аспекты изучения биологической, 
химической, физической экологии. 

2.Глобальные биогеохимические циклы. 
3.Основные виды вмешательства человека в экологические 

процессы,загрязнение ОС. 
4.Влияние вредных и опасных факторов производства и ОС на здоровье 

человека. 
5. Сельское хозяйство как фактор воздействия человека на ОС. 
6. Химические методы и средства защиты ОС. 
7.Естественный фон Земли. 
8. Тепловое излучение, радиационный и тепловой баланс Земли. 
9.Потоки энергии в биосфере. 
10. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 
11.Основные принципы устойчивого развития и ООС. 
12.Принципы выхода из глобального экологического кризиса. 
13.Гармонизация взаимодействия общества и ОС. 
14.Рациональное природопользование как один из аспектов устойчивого 

развития. 
15.Зеленая экономика и устойчивое развитие. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА  
 

1. Экосистема как структурно-функциональная единица биосферы. 
2. Биосферно-ноосферная концепция В.И.Вернадского. 



 

3. Энергетический обмен и круговорот веществ. 
4.Геологические и геохимические факторы эволюции биосферы и 

экологический  кризис. 
5. Изменение климата. 
6.Загрязнения окружающей среды и пути его преодоления. 
7.Контроль выброса в атмосферу загрязняющих веществ. 
8.Техногенные и химические воздействия на почвенные ресурсы. 
9. Военно-промьшленный комплекс и среда обитания. 
10.Природная среда, как основа экономического развития. 
11.Рациональное использование полезных ископаемых. 
12. Загрязнения радиоактивными веществами. 
13.Содержание современной концепции обращения с радиоактивными 

отходами. 
14.Устойчивое потребление и производство энергии. 
15. Радиационная и биохимическая безопасность в Казахстане. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ РАБОТЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
На современном этапе забота о сохранении природы заключается не 

только в разработке нормативных документов об охране окружающей среды, 
но и в познании закономерностей причинно-следственных связей между 
различными видами человеческой деятельности и изменениями, 
происходящими в природной среде. 

Курс «Экологическая химия» является обязательной составной частью 
блока фундаментальных дисциплин для студентов, обучающихся по 
специальности «Экология». Совокупность разделов, включенных в данную 
программу, представляет собой основной этап единой системы непрерывной 
подготовки студентов, осуществляемый на протяжении всего цикла обучения. 
Эта система состоит из предварительного ознакомления слушателей с такими 
дисциплинами, как  «Экология и устойчивое развитие», «Безопасность 
жизнедеятельности человека», «Биогеохимия»,  «Экология и охрана почв», 
«Биоразнообразие растений и животных». Базируясь на знаниях этих наук, 
дисциплина «Экологическая химия», синтезируя и развивая их, способствует 
формированию у студентов научного инженерно-экологического 
мировоззрения.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: основные физико-химические процессы, протекающие в 

окружающей среде под влиянием антропогенной деятельности, 
закономерности и факторы, влияющие на процессы распространения 
химических веществ – загрязнителей в окружающей 
среде; общетеоретические положения и сведения о геосферах Земли, 
глобальные биогеохимические циклы биогенных и абиогенных химических 
элементов,  

уметь:  объяснять причины возникновения глобальных экологических 
проблем; анализировать возможную трансформацию выбросов и сбросов 



 

промышленных предприятий и транспорта в воздухе, воде и почве и влияние 
на живые организмы; 

владеть: навыками аналитического определения токсикантов в 
природных объектах; проведения расчетов по оценке уровней опасных и 
вредных факторов среды обитания.  

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студентом 
при изучении дисциплин: физика, экология и устойчивое развитие, 
неорганическая и органическая химия, биология, география. 

Перечень дисциплин,  предшествующих изучению данной дисциплины: 
Безопасность жизнедеятельности человека; Биогеохимия; Экологическая 
биофизика; Учение об атмосфере и гидросфере; Экологические аспекты 
естествознания; Учение об атмосфере и гидросфере. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п Наименование тем 

 Раздел I. Химические основы превращения загрязняющих 
веществ в окружающей среде 

1 Введение в экологическую химию 
2 Химические основы экологических взаимодействий 
3 Экологические свойства химических элементов и их соединений 
4 Тяжелые металлы – токсиканты в окружающей среде  
5 Основные органические загрязнители окружающей среды 
 Раздел II.  Экологическая химия и проблемы атмосферы 
6 Химия верхних слоев атмосферы и проблемы их загрязнения 
7 Химия нижних слоев атмосферы и ее загрязнение 
 Раздел III. Экологическая химия и проблемы гидросферы 
8 Химический состав природных вод 
9 Проблемы водоочистки и водообработки 
10 Химическое загрязнение природных вод 
 Раздел IV. Экологическая химия литосферы 

11 Химия почвенного состава 
12 Основные загрязнители почв 
 Раздел V. Методы анализа загрязняющих веществ и 

экологический мониторинг состояния окружающей среды 
13 Современные аналитические методы определения элементов в 

объектах окружающей среды 
14 Контроль состояния окружающей среды 
15 Экологический мониторинг состояния окружающей среды 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 



 

Любые изменения в окружающей среде являются отражением 
изменений направленно протекающих в ней химических и химико-
биологических процессов, познание закономерностей природных процессов и 
управления уровнем воздействия на них со стороны человека является одной 
из приоритетных задач экологии. 

Экологическая химия рассматривает химический и химико-
биологический процессы в окружающей среде, дает общее представление о 
состоянии среды обитания, о влиянии на нее деятельности человека и о 
проблемах рационального использования природных ресурсов. В курсе 
изучаются вопросы о влиянии загрязняющих веществ на природные химико-
технологические процессы, способы предотвращения попадания их в 
окружающую среду обитания живых организмов, вопросы изменения в 
биосфере в целом, происходящие в результате загрязнения окружающей 
среды (химические аспекты). 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с научно-
методологическими основами изучения химических аспектов влияния 
деятельности человека на природные объекты, на процессы, протекающие в 
воздухе, воде и почве при попадании загрязняющих веществ и возможности 
предотвращения загрязнения окружающей среды; изучение трансформации 
химических соединений в окружающей среде, прогноз возможных 
последствий  таких изменений и формирование навыков принятия решений с 
учетом экологических требований. 

Задачи дисциплины: изучение закономерностей накопления, 
распределения, источники поступления в окружающую среду, физико-
химические превращения химических соединений, загрязняющих 
окружающую среду и способы их утилизации; изучить основные химические 
реакции в атмосфере и гидросфере с соединениями антропогенного 
происхождения, приводящими к современным экологическим проблемам; 
создать четкое представление об антропогенном воздействии на равновесие в 
природе и международных усилиях по контролю состояния ОС; изучить 
методы контроля состояния ОС.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: информационная лекция, рубежный контроль, 
написание рефератов, активные и  интерактивные формы проведения занятий, 
такие как: лекция-визуализация, подготовка докладов-презентаций,  
компьютерная мотивация, проблемная лекция и семинар  в диалоговом  
режиме, разбор и обсуждение проблемных ситуаций. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ I. ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
Введение в экологическую химию 



 

Предмет изучения, задачи и объекты экологической химии: гидросфера, 
атмосфера, литосфера. Основные понятия и концепции экологической химии. 
Связь экологической химии с другими научными дисциплинами: 
химическими, биологическими, геологическими, фармакологическими, 
токсикологическими. Экодиагноз и экопрофилактика как основа направления 
исследований экологической химии.  

 
Химические основы экологических взаимодействий 
Химический экологический фактор. Воздействие  химического  

компонента  абиотического  фактора  на живые  организмы. Химический этап 
эволюции биосферы. Химические экорегуляторы. Химические элементы в 
биосфере. Химический состав живых организмов. Круговорот биогенных 
элементов. Антропогенный круговорот вещества. Миграция химических 
элементов в природной среде и их поступление в организм человека. 
Химические основы превращения загрязняющих веществ в природной среде. 

 
Экологические свойства химических элементов и их соединений 
Общая характеристика загрязняющих веществ. Понятие о предельно-

допустимой концентрации (ПДК). Характеристика  s– элементов, p– 
элементов, d—элементов и f—элементов. Биогеохимические циклы элементов 
и веществ (на примере основных биогенных элементов: углерод, азот, фосфор) 
и их количественные характеристики. Описание биогеохимических циклов 
загрязняющих веществ. Влияние антропогенного воздействия на естественные 
биогеохимические циклы. 

 
Тяжелые металлы – токсиканты в окружающей среде 
Поступление в окружающую среду, формы существования, 

трансформации в водных экосистемах. Биогеохимический цикл ртути, 
образование метилртутных соединений. Другие типы металлорганических 
токсикантов (органические производные олова, свинца, мышьяка). 
Токсическое действие на живые  организмы. 

 
Основные органические загрязнители окружающей среды 
Общая характеристика. Связь токсических свойств  органических 

веществ и их состава и строения. Углеводороды и их галогенпроизводные. 
Амины. Нитросоединения. Стойкие органические загрязнители. 
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ). Полихлорированные диоксины (ПХДД) и 
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ). Фенолы. Летучие 
хлорированные и ароматические углеводороды. Источники поступления 
органических загрязнителей в окружающую среду. Токсическое действие.  

 
РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

АТМОСФЕРЫ 



 

 
Химия верхних слоев атмосферы и проблемы их загрязнения 
Атмосфера как объект изучения химии окружающей среды. Строение и 

основной компонентный состав атмосферы. Загрязнение атмосферы. Природа 
парникового эффекта. Основные парниковые газы. Основные источники 
атмосферного метана. Источники и стоки диоксида углерода. Источники 
оксида азота (I) в атмосфере. Типы загрязнения атмосферы (местное, 
региональное, глобальное). Химия верхних слоев атмосферы. Стратосферный 
озон. Кислородный, водородный, хлорный и азотный циклы озона. Истощение 
озонового слоя.  

 
Химия нижних слоев атмосферы и ее загрязнение 
Тропосфера как глобальный окислительный резервуар. Основные 

реакционно-способные частицы в тропосфере: гидроксильный радикал, 
оксиды азота, оксиды серы и их превращения. Газофазные реакции в 
тропосфере. Смог и фотохимический туман. Лос-Анжелесский (летний) смог. 
Механизм образования озона в тропосфере. Окисление СО, метана в «чистой» 
и «грязной» атмосфере. Окисление гомологов метана в атмосфере. 
Образование пероксиацетилнитрата. Окисление алкенов и ароматических 
углеводородов в присутствии оксидов азота. Гетерофазные реакции в 
тропосфере. Лондонский (зимний) смог. Окисление низших оксидов азота и 
серы. «Кислые дожди». Воздействие кислотных дождей и озона на материалы. 

 
РАЗДЕЛ III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ГИДРОСФЕРЫ 
 
Химический состав природных вод 
Группы элементов, входящие в состав природных вод. Классификация 

природных вод по степени минерализации. Основные показатели качества 
природных вод. Основные равновесия природных вод. Кислотно-основные 
равновесия в природных водах. Понятие рН. Определение рН природных вод. 
Классификация природных вод по значению рН. Окислительно-
восстановительный потенциал природных вод. Уравнение Нерста. Основные 
потенциалзадающие системы природных вод. Основные процессы с участием 
растворенного кислорода. Основные процессы с участием серы. Основные 
процессы с участием железа. 

 
Проблемы водоочистки и водообработки 
Питьевая вода. Основные этапы очистки питьевых вод. Основные 

способы обеззараживания питьевых вод: хлорирование, озонирование, УФ-
облучение. Побочные эффекты процессов хлорирования и озонирования. 
Бутылированные воды. Показатели качества. Бытовые фильтры для доочистки 
питьевой воды.  

 



 

Химическое загрязнение природных вод 
Основные классы загрязняющих веществ. Тяжелые металлы, нефтяные и 

хлорированные углеводороды, радиоактивные вещества. Основные источники 
загрязнения природных вод. Сточные воды. Промышленные стоки. 
Атмосферные выпадения. Основные процессы миграции загрязнителей в 
природных водах. Перенос в виде растворимых соединений. Сорбция на 
взвешенном веществе. Седиментация и накопление в донных отложениях. 
Основные процессы трансформации загрязняющих веществ в природных 
водах. Тяжелые металлы: гидролиз, комплексообразование с органическими и 
неорганическими лигандами. Органические загрязняющие вещества: фотолиз, 
микробный метаболизм. Воздействие загрязняющих веществ на водные 
организмы. Биоаккумуляция и миграция по пищевым цепям.  

 
РАЗДЕЛ IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ЛИТОСФЕРЫ 
 
Химия почвенного состава 
Химический состав литосферы. Кларки химических элементов. Главные 

элементы. Рассеянные элементы. Основные составляющие литосферы. 
Основные процессы выветривания (выщелачивания) горных пород 
(химические, фотохимические, жизнедеятельность растений 
(биогеохимические насосы), микробиологические, антропогенные). 
Почвенный покров. Глобальные функции почвенного покрова (литосферные, 
гидросферные, атмосферные, общебиосферные). Образование почвенного 
покрова. Основные типы почв. Химический состав почв. Органическое 
вещество почв. Состав и свойства гумусовых веществ. 

 
Основные загрязнители почв 
Основные классы веществ, загрязняющих почвенных слой: тяжелые 

металлы, остатки пестицидов, нефтяные углеводороды. Источники их 
поступления, формы существования, механизмы трансформации и 
поступления в растения.  

 
РАЗДЕЛ V. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
Современные аналитические методы определения элементов в 

объектах окружающей среды 
Методы определения элементов. Спектрофотометрия, атомно-

абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия, полярография как 
основные методы анализа объектов окружающей среды на содержание 
тяжелых металлов. Газожидкостная, высокоэффективная жидкостная 
хроматография и хроматомасс-спектрометрия как основные методы 
идентификации и количественного определения органических токсикантов. 



 

Проблемы пробоотбора и пробоподготовки. Специфика пробоотбора 
пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды. Понятие средней 
пробы и методы ее отбора. Тенденции развития методов аналитического 
контроля за содержанием экотоксикантов в объектах окружающей среды.  

 
Контроль состояния окружающей среды 
Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды. 

Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов 
окружающей среды. Методы контроля воздействия на окружающую среду 
(биоиндикация, биотестирование и др.). 

 
Экологический мониторинг состояния окружающей среды 
Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее 

функционирования. Основные задачи эколого-аналитического мониторинга. 
Виды эколого-аналитического мониторинга. Основные организации, 
осуществляющие эколого-аналитический мониторинг. Роль мониторинга в 
анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 
антропогенных воздействий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ  
 

1. Возникновение химических элементов. Химические элементы 
биосферы. Химический состав живых организмов 

2. Воздействие  химического  компонента  абиотического  фактора  
на живые  организмы.  

3. Химические загрязняющие вещества, их источники, 
распространение в биосфере и воздействие на живые организмы 

4. Естественные биогеохимические циклы и их антропогенные 
изменения 

5. Миграция химических элементов в природной среде и их 
поступление в организм человека.  

6. Биогеохимические циклы элементов и веществ (на примере 
основных биогенных элементов: углерод, азот, фосфор) и их количественные 
характеристики 

7. Поступление тяжелых металлов в окружающую среду, формы 
существования, трансформации в водных экосистемах. 

8. Связь токсических свойств  органических веществ и их состава и 
строения. 

9. Механизм образования озона в атмосфере. Кислородный, 
водородный, хлорный и азотный циклы озона. 

10. Основные реакционно-способные частицы в тропосфере: 
гидроксильный радикал, оксиды азота, оксиды серы и их превращения.  



 

11. Глобальные функции почвенного покрова (литосферные, 
гидросферные, атмосферные, общебиосферные). 

12. Основные классы веществ, загрязняющих почвенных слой: 
тяжелые металлы, остатки пестицидов, нефтяные углеводороды. 

13. Современные аналитические методы определения элементов в 
объектах окружающей среды. 

14. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль 
объектов окружающей среды. 

15. Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития 
последствий глобальных антропогенных воздействий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 
1. Определение газового состава атмосферного воздуха 

хроматографическим методом. 
2. Определение концентрации СО2 и О2  в атмосферном воздухе 

рабочей зоны  
3. Влияние кислотных дождей на окружающую среду 
4. Определение количества антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта. 
5. Определение обшей массы растворимых и нерастворимых твердых 

веществ в атмосферных осадках. 
6. Расчетно-графическое задание: «Расчет концентраций вредных 

веществ (диоксида серы SO2, оксидов азота (в пересчете на NO2), золы) в 
атмосферном воздухе в районе источников их выброса при неблагоприятных 
метеорологических условиях». 

7. Определение органолептических свойств, характеризующих 
свойства воды (запах, температура, прозрачность, цветность, мутность, 
водородный показатель (рН)). 

8. Комплексонометрическое определение общей жесткости воды. 
Реагентное устранение солей жесткости. 

9. Определение содержания железа (II, III) фотометрическим 
методом в воде и продуктах питания. 

10. Приготовление почвенной вытяжки. Определение pH почвенной 
вытяжки и оценка  кислотности почвы 

11. Определение засоленности почв городских улиц по сухому остатку 
почвенной вытяжки 

12. Оценка экологического состояния почвы по солевому составу 
водной вытяжки. 

13. Изменения почвы в зависимости от способов ее обработки. 
14. Расчет количества загрязняющих вредных веществ, поступающего 

в почву придорожных зон от автотранспорта 
15. Определение нитратов в различных овощных культурах в 

зависимости от вида, сорта, органа, ткани 



 

16. Влияние искусственных экологических сред на растения 
(моделирование экологических ситуаций) 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

1. Основные санитарно-гигиенические критерии оценки качества 
окружающей среды. Понятие ПДК. 

2. Проблемы водоочистки и водообработки. Питьевая вода. Основные 
этапы очистки питьевых вод. 

3. Смог и фотохимический туман. Лос-Анжелесский (летний) смог. 
Лондонский (зимний) смог. 

4. Основные классы веществ, загрязняющих почвенных слой: тяжелые 
металлы, остатки пестицидов, нефтяные углеводороды. Источники их 
поступления, формы существования, механизмы трансформации и 
поступления в растения. 

5. Классификация пестицидов по химическому строению (хлор-, 
фосфор-, азотсодержащие). Классификация пестицидов по способам 
применения. Устойчивость во внешней среде. 

6. Методы определения элементов. Спектрофотометрия, атомно-
абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия, спектроскопия 
индуктивно-связанной плазмы, полярография как основные методы анализа 
объектов окружающей среды на содержание тяжелых металлов. 

7. Проблемы рационального природопользования. Концепция 
устойчивого развития. Создание малоотходных и безотходных производств. 
Замена существующих технологических схем альтернативными 
ресурсосберегающими и экологическими технологиями. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Методы охраны атмосферы от химических загрязнений 
2. Глобальное потепление: парниковый эффект  
3. Пестициды и их влияние на окружающую среду 
4. Органические загрязнители водной среды 
5. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 
6. Почва: особенности состава и  процессы в ней 
7. Химические процессы в атмосфере 
8. Озоновый экран: разрушение и возможности его восстановления 
9. Роль воды и ее качества  в жизни человека 
10. Загрязнение моря нефтью и нефтепродуктами  
11. Тяжелые металлы, токсикологическая характеристика 
12. Методы очистки мирового океана от нефти и нефтепродуктов 
13. Польза и вред минеральных удобрений 
14. Роль химии в загрязнении окружающей среды и ее очистке  



 

15. Химические процессы, лежащие в основе различных способов 
улавливания и обезвреживания вредных веществ 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

1. Егоров В.В. Экологическая химия. С.Петербург, 2010. – 192 с. 
2. Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в 

химию окружающей среды. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 271 с. ил. 
3. Исидоров В.А. Экологическая химия. С-Петербург, 2001. 
4. Жилин Д.М. Химия окружающей среды. М., 2001 
5. Голодовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М., 2008 
6. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г. Введение в экологическую химию. М., 

1994 
7. Шустов С.Б., Шустова Л.В. Химические основы экологии., М. , 

«Просвещение», 1995,  343 с. 
 
Дополнительная: 
1. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды: Введение в 

экологическую химию. – М.: Мир, 1997. – 232 с.  
2. Экологическая химия. Основы и концепции. /Под ред. Ф.Корте. М: 

Мир, 1997. – 396 с.  
3. Богдановский Г.А. Химическая экология. – М: МГУ,1994 – 237 с.  
4. Хохлова О.Н. Введение в химическую экологию. Часть I Химия 

окружающей среды. Учебное пособие. 2008. 68 с. 
5. Астафьева, Л.С.. Экологическая химия : учебник для студ. сред. 

проф. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 224 с.  
6. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей 

среде. М., 1989 
7. Заиков Г.Е., Маслов С.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. 

М., 1991 
8. Доброволький В.В. Основы биогеохимии. – М.: Высшая 

школа,1998. – 413 с.  
9. Добровольский В.В. Химия Земли. – М.: Просвещение, 1988. – 176 

с.  
10. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. – СПб: Химиздат, 

2001. – 352 с. 
11. Биримжанова З.С.. Сборник задач и упражнений экологического 

содержания. Алматы  Қазақ университеті, 2004. – 106 с.  
12. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А. Задачи и вопросы по химии 

окружающей среды. – М: Мир,2002. – 368 с.  
13. Экологическая химия: методические указания к выполнению 

лабораторных работ /Н.В. Шкаева, Л.В. Герасимова, СВ. Манахова. - 
Архангельск: САФУ, 2011.-42 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Университетский курс «Экологическая биогеография» предназначен  
для студентов, специализирующихся по специальности «5В060800 – 
Экология». 

Курс знакомит студентов с факторами, влияющими на жизнь организмов 
(преимущественно животных и растений) и закономерностями 
распространения их на планете. С разнообразием мира живых организмов, с 
особенностями питания, строения и размножения различных систематических 
групп различных царств. Дает представление об основах эволюции 
растительного и животного мира; показывает связи между живыми 
организмами и средой обитания и основные закономерности формирования 
биоты, структуру, пространственное распределения, строение и эволюцию.  

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 
следующие компетенции: 

знание: 
- этапов развития науки о распространении организмов вклад ученых в 

развитие биогеографии; 
- понятие об экологической толерантности организмов; 
- климатические зоны и зоны растительности;  
- характеристику экологических форм растений и животных основных 

биомов Земли;  
- жизненные формы растений и животных различных биомов 
- центры возникновения основных культурных растений и центры 

одомашнивания животных. 
умение: 
- применять знания общего распространения организмов к 

характеристике отдельных биогеографических выделов; 
- объяснить особенности распространения видов их историей; 



 

- сравнивать биогеографические выделы на основании коэффициентов 
сходства биоты; 

- уметь работать с биогеографическими картами всех выделов; 
владение:  
- методиками картирования ареалов биологических объектов.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
 Введение 
1 Понятие о биосфере 
2 Сообщества организмов 
3 Экологическая ниша 
4 Понятие об ареалах 
5 Понятие о биоценезе и биогеоценозе 
6 Абиотические компоненты биогеоценозов  
7 Условия существования жизни в воде 
8 Признаки стабильного развития биоценозов 
9 Признаки кризисного развития биоценозов 
10 Флористические и фаунистические территории  
11 Сравнение таксономические состава биогеографических выделов 
12 Антропогенное воздействие на биоту 

13 Новая стратегия сохранения биоразнообразия: переход от охраны 
отдельных видов к охране сообществ.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Место биогеографии среди биологических и географических дисциплин. 

Цели и задачи предмета - изучение основных фаунистических и 
флористических регионов суши и их историческое развитие. Краткая история 
изучения географического распределения животных и растений: работы К. 
Линнея, Р. Рулье, Ч. Дарвина, Т. Гексли, Н.А. Северцова, М.А. Мензбира, 
Гентера и Ортмана (1896) по основам расселения организмов. Значение работ 
Ч. Лайеля "Основы геологии" (1832) и Э. Форбса "О связи между 
распределением существующей фауны и флоры Британских островов и 
геологическими изменениями в эпоху дилювия" (1846) в биогеографии. 
Экологическое и историческое направление в географии животных и 
растений. Работы А. Уоллеса, Н.А. Северцова, М.А. Мензбира, П.П. Сушкина, 
Л.С. Берга. С. Экман (1935) "Зоогеография моря". Островная биогеография - 
работы Престона (1962), Макартура и Уилсона (1967). В последнее время 
наблюдается смещение изучения биогеографии в сторону экологии. 

Цель преподавания дисциплины:  
- ознакомить студентов с системой живых организмов; 



 

показать:  
- связи между условиями существования и формированием 

биогеографических зон и поясов;  
- многообразие биоты и основные закономерности формирования; 
-  структуру, пространственное распределения, строение и эволюцию; 
-  роль компонентов биоты в функционировании биосферы;  
- значение всех форм жизни для функционирования биоты. 
Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомление с принципами разделения живых организмов на царства; 
- изучение подразделения растений на таксономические группировки в 

соответствии с основными принципами систематики и биологической 
номенклатуры; 

- показать роль растений и животных в устойчивом функционировании 
биогеоценозов и биосферы в целом.  

- ознакомить студентов с основами адаптациями видов в процессе 
эволюции, как приспособлением к среде обитания;  

- на основе этого дать определения различных экологических групп по 
основным факторам и жизненных форм. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Понятие о биосфере  
Разнообразие современных организмов. Вид как форма существования 

живого. Критерии вида. Популяционная структура вида. Видообразование. 
Внутривидовые группировки. Проблемы симпатрического и аллопатрического 
видообразования. Систематика как наука. Иерархическая система 
таксономических единиц. Проблема создания естественной системы живых 
организмов. Принципы биологической систематики. Понятие о таксонах, 
рангах таксонов и номенклатура. Бинарная и униноминальная научная 
номенклатура. Традиционные царства живой природы как полифилетические 
группы. Число царств в живой природе. Установление причин и 
закономерностей географического распределения отдельных таксонов и 
синтаксонов в пространстве. Свойства организмов. Обмен веществ, 
воспроизведение себе подобных, способы расселения.  

Причины неравномерного обеспечения влагой, теплом, светом на 
планете. Климатические факторы деления земли на биогеографические 
области. Схема распределения растительности на «идеальном» континенте. 

Циклы в жизни живых организмов: циркадные циклы, месячные, 
сезонные, многолетние. Причины циклов. Факторы среды и их роль в 
существовании и распространении живых организмов. Климатические и 
атмосферные факторы. Эдафические факторы. Топографические факторы. 
Энергетические факторы. Химические факторы. Биотические факторы. 
Понятие о лимитирующих факторах.  

 



 

Сообщества организмов  
Основные симбиотические взаимоотношения между живыми 

организмами: мутуализм, комменсализм, паразитизм, хищничество. 
Отсутствие четких граней между мутуализмом и комменсализмом, 
комменсализмом и паразитизмом, паразитизмом и хищничеством. 
Определение понятий: «хищник» и «жертва»; «паразит» и «хозяин»; 
«комменсал» и «хозяин». Понятия об окончательном и промежуточном 
хозяевах, дополнительные хозяева, резервуарные хозяева.  

Понятия о сообществах организмов и их отличия от терминов "флора" и 
"фауна". Структура. Эндемизм. Возраст. 

Правило взаимоприспособленности Мебиуса-Морозова. Трофические и 
энергетические циклы внутри сообществ организмов. Понятие об 
экологической нише. Изменения во времени внутри сообществ. 
Биоценотические сукцессии. Понятие климакса. Эволюция сообществ. 

 
Экологическая ниша  
"Экологическая ниша" и применение этого понятия к различным 

компонентам биоценоза. Эволюция вида как "отыскание своего места в 
биогеоценозе". "К" и "r" стратегии заботы вида о потомстве (применительно к 
различным царствам живой природы). Экологическая толерантность 
(выносливость) организмов. Границы толерантности. Понятие "экологической 
валентности" вида. Стенобионтные и эврибионтные, стеногалинные и 
эвригалинные организмы.  

 
Понятие об ареалах  
Способность видов к активному и пассивному расселению. Влияние 

ветра, воды, животных на распространение живых организмов (анемохория, 
гидрохория, зоохория: эпи-, эндо-, син. и т. д., орнито-, мирмекохория). 
Миграции животных.  

Изменение ареала в пространстве и во времени. Типология ареалов. 
Сплошные и дизъюнктивные ареалы. Кружево ареала. Космополитные, 
циркумконтинентальные, викарирующие, эндемичные ареалы. Точечный 
ареал. Островные ареалы. Трехмерная модель ареала вида. Правило 
предварения Алехина. Закон смены стаций. Правило географического 
оптимума. Правило Алена, правило Глогера, правило Бергмана.  

Центры распространения и происхождения видов. Очаги видового 
разнообразия или центры распространения. Первичный центр видового 
разнообразия. Вторичный цент развития. Понятие о флоре и фауне. 

Космополиты, эндемики (палеоэндемики и неоэндемики). Способность 
видов к расселению (вагильность), пассивная, активная, смешанная 
вагильность. Физические и экологические преграды к расселению. 
Акклиматизация как вид пассивного антропохорного расселения видов. 
Методы картирования ареалов. Контурный, значковый, метод крайних точек, 
сеточный метод. 



 

 
Понятие о биоценозе и биогеоценозе  
Закономерности распределения сообществ. Широтная зональность и 

высотная поясность. Интразональные и экстразональные сообщества. 
Обеспеченность теплом и влагой. "Идеальный континент". Основные типы 
биомов. 

В зависимости от степени увлажнения и обеспечения теплом выделяют 
следующие группы растительных сообществ: тропические влажные 
дождезеленые (муссонные – в Азии) леса; листопадные (дождезеленые) сухие 
леса; степи и саванны; колючие и суккулентные кустарники; полупустыни и 
пустыни; пирросообщества; широколиственные летнезеленые леса, иногда с 
большой примесью хвойных пород; хвойные и мелколиственные леса; тундры; 
холодные пустыни. 

Формирование и трансформация мортмассы в биогеоценозах дождевых 
и сезонных тропических лесов. Почвы лесов этого типа. 

Формирование и трансформация мортмассы в биогеоценозах 
широколиственных лесов умеренного пояса. Почвы лесов этого типа. 

Формирование и трансформация мортмассы в биогеоценозах хвойных 
лесов. Почвы лесов этого типа. 

Формирование и накопление мортмассы и в биоценозах тундры. Болота. 
Формирование и трансформация мортмассы в биоценозах степей. Почвы 

степей. 
Формирование и трансформация мортмассы в биоценозах пустынь. 
Функционирование биоценозов влажных экваториальных и тропических 

лесов. 
Функционирование биоценозов сезонных лесов. 
Функционирование биоценозов саванн и степей. 
Функционирование биоценозов пустынь. 
Функционирование биоценозов субтропических лесов. 
Функционирование биоценозов широколиственных лесов умеренного 

пояса. 
Пирросообщества. 
 
Абиотические компоненты биогеоценозов  
Снабжение солнечной энергией Земли. Возможность развития 

биогеоценозов на "альтернативных" источниках энергии (вулканы, 
химическая энергия запасенных органических веществ, тепловая энергия 
запасенных органических веществ). Перенос энергии ветрами и течениями. 
Вода как необходимый компонент для существования жизни. Деятельность 
воды по преобразованию биогеоценозов. Влияние обеспеченности влагой на 
структуру и энергетику биогеоценоза в связи с обеспеченностью теплом. 

Неживая материя и ее включение в оборот вещества и энергии. 
Минеральные вещества и их усвоение из воды и почвы. Выведение 



 

химических элементов из круговорота в биоценозе. Морские и озерные 
отложения (известняк, ракушечник, мел, сапропель).  

Вынос химических элементов и органических веществ за пределы 
биогеоценоза с биологической продукцией. Миграции животных (перелеты 
птиц, нагульные и нерестовые миграции рыб, стадные саранчевые), вырубка 
лесов, сбор урожая сельскохозяйственных культур. 

 
Условия существования жизни в воде  
Физико-химические свойства воды: плотность, давление, глубина 

проникновения солнечной радиации, распределение тепла, содержание газов и 
растворенных солей, течения. Основные группы биотопов в море: пелагиаль и 
бенталь. Основные элементы пелагиали - нектон, планктон, плейстон и 
нейстон. Вертикальное расчленение бентали: литоральная и абиссальная зоны. 
Батиальная зона как переходная между литоралью и абиссалью. 

Условия существования и расселения животных в пресных водах. 
Отличительные черты факторов среды пресных водоемов по сравнению с 
морскими. Особенности стоячих водоемов - озер: лимналь как аналог 
пелагиали, профундаль - наиболее глубоководная область озер, прибрежная 
зона - литораль.  

Гидробиологическая классификация озер: эвтрофные (богаты азотом и 
фосфором), олиготрофные (глубокие и бедные минеральным азотом и 
фосфором), дистрофные (неглубокие, богатые гуминовыми веществами). 
Типы озер по характеру температурного режима: тропические, умеренные, 
приполярные, их характеристика и фауна.  

Сообщество организмов гидротермальных источников срединно-
океанических хребтов – «черные курильщики».  

 
Признаки стабильного развития биоценозов  
Сужение приспособительных возможностей видов при увеличении 

биоразнообразия; увеличение численности экологических ниш; преобладание 
видов "К" стратегов.  

 
Признаки кризисного развития биоценозов  
Причины изменения глобального климата, периодичность изменений; 

расширение приспособительных возможностей видов при сокращении 
биоразнообразия; сокращение численности экологических доминантов; 
преобладание видов "r" стратегов. Возможные причины циклических 
колебаний климата. Понятие о мортмассе и ее формировании, судьба 
мортмассы в биогеоценозах. Образование почвы. 

Функционирование биоценозов в условиях потепления климата. 
Увеличение углекислого газа в атмосфере; парниковый эффект; карбонатно-
бикарбонатный буфер океана.  

Функционирование биоценозов в условиях холодного климата. 
Растворимость кислорода в воде при различных температурах. Влияние 



 

содержания кислорода в воде океанов на живую материю (как в океане, так и 
на суше). 

Изменение структуры биогеоценоза в сторону усложнения как основа 
для его устойчивого развития.  

Изменение структуры биогеоценоза в сторону упрощения как основа для 
кризисного развития. 

 
Флористические и фаунистические территории  
Общая характеристика биогеографических областей. 

Палеогеографические факторы современного распространения живых 
организмов.  

Царство Палеогея и его выделы: Эфиопская область, Мадагаскарская 
область, Индо-Малайская (Ориентальная) область. Наиболее характерные 
представители растительного и животного мира. 

Царство Арктогея и его выделы: Палеоарктическое подцарство 
(Европейско-Сибирская область, Область Древнего Средиземья, Восточно-
азиатская, или Гималайско-Китайская область); Неарктическое подцарство. 
Наиболее характерные представители растительного и животного мира. 

Царство Неогея. Неотропическая (Южно Американская) область, 
Карибская, или Антильская область. Наиболее характерные представители 
растительного и животного мира. 

Царство Нотогея и его выделы: Австралийская область, Новозеландская 
область Патагонская, или Голантарктическая область. Наиболее характерные 
представители растительного и животного мира. 

Капское царство. Вельвичия удивительная. 
 
Сравнение таксономического состава биогеографических выделов  
Одним из наиболее простых и понятных показателей фауно-

флористического сходства является коэффициент Жаккара, предложенный им 
в 1901 г.: чаще всего Коэффициенты Жаккара и Сёренсена. Кj =с : (a+b–c), где 
а – число видов в одном сообществе; b- число видов в другом; с – число 
видов, общих для двух сообществ. Пределы этого коэффициента от 0 до 1, 
причем Кj =1 означает полное сходство сообществ (абсолютное совпадение 
списков), а Кj=0 означает, что они не имеют ни одного общего вида.  

Более употребительна в настоящее время другая формула, называемая 
иногда коэффициентом Сёренсена, но открытая еще в 1913 г. Чекановским, 
почему правильнее называть ее коэффициентом Сёренсена-Чекановского: 
Кj=2с:(a+b), где обозначения и пределы те же самые, что и в формуле 
Жаккара. 

 
Антропогенное воздействие на биоту  
Рост народонаселения в доисторический и исторический периоды 

развития человечества. Преобразование экотопов и биоценозов в целях их 



 

хозяйственного использования (вырубка лесов, орошение, строительство, 
добыча полезных ископаемых, получение сельскохозяйственной продукции).  

Антропогенный фактор в развитии экосистем; деятельность человека 
как фактор эволюции в течение исторического периода. Изменение 
биогеоценозов: «загрязнение» органическими и неорганическими веществами. 
«Упрощение» структуры биогеоценозов в результате деятельности человека 
на современном этапе развития общества.  

 
Проблемы сохранения биоразнообразия. Новая стратегия 

сохранения биоразнообразия: переход от охраны отдельных видов к 
охране сообществ 

Неконтролируемое использование объектов флоры и фауны в 
хозяйственной деятельности. Вымирание живых организмов в результате 
хозяйственной деятельности. Возможности (и последствия) регулирования 
конечной продукции биогеоценозов. «Замена» «бесполезных» для 
хозяйственной деятельности человека видов объектами, приносящими выгоду. 
Интродукция хозяйственно ценных видов в несвойственные им области. 
Проблемы сохранения биоразнообразия отдельных наиболее ценных видов 
видов животных и растений. Проблемы рационального использования 
отдельных компонентов биогеоценоза и биогеоценозов в целом. Создание 
заповедников и природных парков. Формирование длительных устойчивых 
связей человека с биогеоценозом как возможная задача развития общества на 
современном этапе. Переход от охраны отдельных видов животных и 
растений к охране сообществ. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Климатические факторы деления земли на биогеографические 

области. 
2. Условия, характерные для зоны пустынь. Жизненные формы 

пустынных организмов. Приспособления животных и растений к жизни в 
пустынях. 

3. Условия, характерные для зоны степей. Особенности растительности 
и животного мира степей. Приспособления растений и животных к жизни в 
степях и саваннах. 

4. Леса тропического и умеренного пояса. Особенности растительного 
и животного мира лесов.  

5. Условия, характерные для высокогорий. Жизненные формы 
организмов высокогорий. Приспособления живых организмов к жизни в 
высокогорьях.  

6. Сообщество организмов гидротермальных источников срединно-
океанических хребтов – «черные курильщики». 

7. Характеристика растительности основных биомов Земли.  



 

8. Гипотеза Вегенера о дрейфе континентов и современная теория 
литосферных плит. 

9. Понятия "экологическая ниша" и "лицензия".  
10. Сходство и отличия флористического и фаунистического делений 

суши на царства. 
11. Сукцессия. Устойчивое развитие сообществ: пионерная, 

сукцессионная и климаксная фазы. 
12. Ход процесса при прерывании сукцессии на различных фазах 

(пионерной, сукцессионной, климаксной). 
13. Широкое распространение пионерных видов во время кризиса. 

Появление новых форм и заполнение ими экологических ниш. 
14. Заселение острова Кракатау. 
15. Млекопитающие: приспособления к существованию в различных 

условиях окружающей среды. 
16. Амфибии: приспособления к существованию в различных условиях 

окружающей среды. 
17. Рептилии: приспособления к существованию в различных условиях 

окружающей среды.  
18. Теплокровность как возможность освоения различных биоценозов. 
19. Птицы: приспособления к существованию в различных условиях 

окружающей среды.  
20. Индивидуальные и групповые приспособления позвоночных к 

меняющимся условиям окружающей среды. 
21. Влияние человека на разнообразие и распространение растений. 

Проблемы сохранения биоразнообразия.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 
1. Влияние дрейфа континентов на современное распространение 

животных и растений. 
2. Животные Красной книги Казахстана. 
3. Растения Красной книги Казахстана. 
4. Проблема усыхания Арала и аселения бывшего дна Арала. 
5. Особенности растительности и животного мира степей Казахстана.  
6. Изменения степной биоты Казахстана в связи с освоением целины.  
7. Особенности растительности и животного мира пустынь Казахстана. 
8. Особенности растительности и животного мира высокогорий 

Казахстана. 
9. Особенности растительности и животного мира тугаев. 
10. Приспособление животных к жизни в крупных населенных пунктах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Университетский курс «Почвоведение» предназначен  для студентов, 
обучаюищемся по специальности «5В060800 – Экология» и рассматривает   
вопросы генезиса, состава и свойств почв, а также  современного 
экологического состояния почвенного покрова  и  путях их рационального  
использования. Являясь продуктом и элементом ландшафта - особым 
природным телом, почва выступает как важная среда в развитии природы 
земного шара. Находясь в состоянии непрерывного обмена веществом и 
энергией с атмосферой, почвенный покров выступает как незаменимое  
условие поддержания  между всеми ее сферами, сложившегося на Земле 
равновесия, необходимого для развития жизни на нашей планете.  Обладая 
свойством плодородия, почва является основным средством производства в 
сельском хозяйстве.  Поэтому изучение почвы, ее роли и места в биосфере и 
жизни человека имеет большое значение для специалистов естественных наук, 
особенно экологов. Благодаря воздействию живых организмов, прежде всего 
зеленых растений и микроорганизмов, осуществляются важнейшие процессы 
превращения горной породы в почву и формирование ее плодородия: 
концентрация элементов зольного и азотного питания растений, синтез и 
разрушение органического вещества, взаимодействие продуктов 
жизнедеятельности растений и микроорганизмов с минеральными 
соединениями породы и т.п. 

Таким образом, почвоведение изучает почву как особое природное тело, 
как средство производства, как предмет приложения и аккумуляции 
человеческого труда, а также в известной степени как продукт этого труда. 

уметь: - применять полученные знания на практике и пользоваться 
методами почвенных исследований; 

- пользоваться методами полевых и лабораторных исследований при 
изучении почвенных процессов; 



 

- выявлять причины деградации почв, связанные с антропогенным 
воздействием и разрабатывать пути их восстановления и охраны; 

- в соответствии с решаемой научной или хозяйственной проблемой 
составлять программу работ, определять очередность и сроки проведения 
научных исследований; 

- формулировать цели и задачи лабораторных экспериментальных и 
экспедиционно-полевых научно-исследовательских (проектно- 
изыскательских) работ, составлять план работы соответственно конкретной 
ситуации; 

- соответственно целям и задачам выполняемых работ  наметить приемы 
и методы исследований, подбирать приборы и оборудование, уметь отстаивать 
их необходимость; 

- составлять промежуточные и итоговые отчеты по выполненным 
почвенным исследованиям. 

владеть:  
- теоретическими и практическими навыками по определению типов 

почв по диагностическим признакам и методами исследований их свойств и 
режимов; 

- навыками постановки и решения конкретных задач по рациональному 
использованию и охране почвенных ресурсов; 

- методами полевых наблюдений, экспериментов, учетов и измерений, 
расчетов применительно к конкретной ситуации; 

- приемами использования современных приборов и оборудования при 
выполнении лабораторно-аналитических работ; 

- компьютерной техникой для обработки, анализа и обобщения 
полученной информации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 
следующие  компетенции: 

-инструментальные компетенции:  теоретические и практические 
навыки по определению типа почв, использованию ботанических, 
зоологических методов диагностики почв, выполнению лабораторно-
аналитических работ. 

- межличностные компетенции:  расширение знаний на основе 
информационных технологий;  умение выражать свою точку зрения по 
отношению к экологическому состоянию почв; способность к выработке  
своей гражданской позиции по отношению к земельным ресурсам.   

- системные компетенции:  владеть общенаучными методами 
исследования почв, явлений и процессов в почве и сформировать способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, навыки в сфере 
профессиональной компетентности, анализировать и определять качество 
почвенного покрова  на локальном уровне; пользоваться методами 
лабораторных исследований почв; интерпретировать полученные данные на 
локальном, региональном, глобальном уровнях; применять полученные 



 

данные в практической деятельности  для оценки состояния  почвенного 
покрова. 

- предметные компетенции: теоретические знания закономерностей 
формирования почвенного покрова; особенности организации и управления 
наблюдений за почвенным плодородием; методологию организации сбора 
информации для комплексной оценки экологического состояния почвенного 
покрова  на глобальном, региональном и локальном уровнях; определять 
степень антропогенного воздействия на почву. 

Пререквизиты: экология и устойчивое развитие, экологическая 
биофизика, общая биология, ботаника, общая химия. 

Постреквизиты:  Промышленная экология, Экология геосистем 
Казахстана, Биогеохимия и экотоксикология, Экологический мониторинг. 

Излагаемый в курсе объём знаний и умений составляет теоретическую 
основу для составления проектов рационального использования и охраны 
почвенных ресурсов. Изучение курса поддерживается лабораторным 
практикумом. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим 
предметам: общая биология, зоология, морфология растений, геоботаника, 
химия (неорганическая и органическая), физика, математика, информатика. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п Наименование тем 

 Введение в науку почвоведение 

 
РАЗДЕЛ 1. ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ, ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ ПОЧВ 

1 Горные породы и минералы, кора  выветривания и 
почвообразование 

2 Почвообразовательный процесс и экологические факторы 
почвообразования, их влияние на формирование почв 

3 Гранулометрический и минералогический составы почв  
4 Химический состав почв и почвообразующих пород 
5 Органическая часть почвы 
6 Поглотительная способность почв и почвенные коллоиды 
 РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И РЕЖИМЫ ПОЧВ 
7 Физические свойства почвы 
8 Почвенная влага, водные свойства и водный режим  почв 
9 Почвенный воздух и воздушный режим почв 

10 Тепловые свойства и тепловой режим почв. Энергетика 
почвообразования 

11 Почвенный раствор, рН и окислительно-восстановительные 
процессы в почве, их влияние на пищевой режим 



 

12 Плодородие почвы 

 РАЗДЕЛ 3 ДИАГНОСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ И 
ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 

13 
Морфологические признаки и диагностические показатели,   

классификация и систематика почв. Географические закономерности 
распространения почвенного покрова 

14 Главные закономерности географического распределения почв и 
почвенно-географическое районирование территории СНГ и мира 

15 Почвы равнинной территории и горных областей Казахстана, 
экологические условия их формирования и использование 

16 Методы мелиорации, рекультивации, охраны и рационального 
использования почвенного покрова 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение в науку почвоведение 
Почвоведение как наука, цели и задачи. История почвоведения. Роль 

В.В.Докучаева в становлении почвоведения как науки. Определение понятия 
почва. Место и роль  почвы в биосфере и жизни человека, почва как зеркало 
ландшафта (В.И. Вернадский). Глобальные функции почвы (В.В. 
Добровольский). Связь почвоведения с другими науками. Главные 
направления и разделы почвоведения. 

Развитие почвенной науки в Казахстане. Труды У.У. Успанова, А.И. 
Безсонова, В.М. Боровского,  А.А. Соколова, Р.Д. Джанпеисова, К.Ш. 
Фаизова, Ж.У. Аханова, А.М. Дурасова и др. 

Основная цель дисциплины – формирование основополагающих 
знаний о живой оболочке Земли почве, как о природном теле, ее свойствах, 
образовании, эволюции. Изучение почвообразовательного процесса, его 
проявления на земной поверхности, факторов почвообразования, ее роли в 
природе и хозяйственной деятельности человека.  

Задачи  дисциплины -  в результате изучения курса студенты должны 
знать:   

- значение почвы в жизни человека, ее роли в биосфере; 
- значение почвы в сохранении биологического разнообразия;  
- историю развития почвоведения; 
- о почвообразовательном процессе, биологических факторах 

почвообразования, свойствах почвы; 
- закономерности зонального распределения почв на земной 

поверхности и  
ее связи с природной зональностью; 
- о почвенном плодородии, его изменении при земледельческом 

использовании; 
- бонитировку и оценку почв; 



 

- мероприятия по мелиорации, охране и рациональному использованию 
почвенных ресурсов. 

Основы современного научного почвоведения были заложены русскими 
учёными во второй половине Х1Х в. Большую роль в изучении почв сыграло 
Вольное экономическое общество и организованная при нём Почвенная 
комиссия, в составе которого работал молодой учёный-геолог В.В.Докучаев. 
Он принимал участие в составлении почвенной карты В.И.Чаславского (1879) 
и занимался изучением четвертичных отложений Русской равнины. В 1877-
1881 гг. он исследовал почвы чернозёмных областей; результатом этой работы 
явилась монография «Русский чернозём» (1883). В ней были заложены основы 
почвоведения как самостоятельной науки. 

По определению В.В. Докучаева, почва – это особое, совершенно 
самостоятельное естественноисторическое тело природы, обладающее 
специфическими свойствами. Как любой живой организм он живет и 
изменяется под влиянием совокупного действия окружающих условий, 
названных В.В. Докучаевы факторами почвообразования (поверхностные 
отложения, растительный и животный мир, климат, рельеф и возраст страны). 
На основе учения о факторах почвообразования были установлены законы 
горизонтальной  или широтной зональности на равнинах, и вертикальной 
зональности почв в горных облавстях. В.В. Докучаев не только разработал 
теоретические основы новой науки – почвоведения, но и указал пути 
практического использования знаний о почвах и природных условиях для 
повышения урожайности. 

Большие заслуги в развитии почвоведения и земледелия принадлежат 
современнику Докучаева П.А. Костычеву (1845-1895). Изучая процессы 
разложения органических веществ в почве, он установил, что плодородие почв 
зависит не только от их химических, но в раной мере от физических и 
биологических свойств. Значительный вклад внес ученик Докучаева Н.М. 
Сибирцев (1860-1900). Он разработал классификацию почв и составил первый 
учебник почвоведения. В.Р. Вильямс, развивая учение Докучаева о 
почвообразовательном процессе, установил, ведущим фактором является 
биологический. Им разработана травопольная система земледелия. 
К.К.Гедройцем (1872-1932) было создано учение о поглотительной 
способности почв и разработан метод химического анализа почв.  

Систематические исследования почв были начаты позднее – в первой 
половине ХХ века. В трудах Л.И. Прасолова, С.С. Неуструева, Н.А. Димо и др. 
описаны почвенный покров пустынных, равнинных и горных областей. На 
организованных в этот период опытных станциях разрабатывались сложные 
проблемы использования, повышения плодородия орошаемых почв и 
мелиорации засоленных земель. Были составлены почвенные карты СССР и 
мира. 

Развитие почвенной науки в Казахстане. Труды У.У. Успанова, А.И. 
Безсонова, А.М. Дурасова по географо-генетической классификации почв , 
В.М. Боровского по классификации засолённых почв,  А.А. Соколова по 



 

классификации почв вертикальной зональности, Р.Д. Джанпеисова по эрозии 
почв, К.Ш. Фаизова по изучению пустынных почв, Ж.У. Аханова и др. по 
исследованию почв речных долин и мелиорации почв, В.Н. Михайличенко по 
изучению солонцовых почв. 

 
ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ 1. ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ, ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ ПОЧВ 

 
Горные породы и минералы, кора выветривания и 

почвообразование 
Кора выветривания и типы выветривания горных пород. Основные 

почвообразующиеа породы. Понятие о почвообразовательном процессе. Роль 
геологического круговорота веществ в почвообразовании (В.А. Ковда). 
Стадии и общая схема почвообразования, почвенные процессы (И.П. 
Герасимов, А.А. Роде). 

 
Почвообразовательный процесс и экологические факторы 

почвообразования, их влияние на формирование почв 
Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования (климат, рельеф, 

почвообразующие породы, организмы, время) и их взаимодействии. 
Биологические факторы почвообразования, их ведущая роль. Роль 
биологического круговорота веществ в почвообразовании (Ковда В.А., Родин 
Л.Е., Базилевич Н.И. и др.).  Влияние антропогенных  факторов на почвенный 
покров. 

 
Гранулометрический и минералогический составы почв 
Фазовый состав почв. Состав твердой фазы. Классификация 

элементарных почвенных частиц по фракциям (Н.М. Сибирцев). 
Классификация  гранулометрического состава почв и почвообразующих пород 
по Н.А .Качинскому. 

Минералогический состав почв и почвообразующих пород. Первичные и 
вторичные минералы почв. Минералы простых солей, гидроокисей и окисей. 
Минералогический состав  отдельных фракций почв. Роль вторичных 
минералов в почвообразовании и плодородии почв (Н.А.Качинский, С.В. 
Нерпин, А.Д. Воронин и др.) 

 
Химический состав почв и почвообразующих пород 
Минеральная часть почвы. Содержание химических элементов в 

породах и почвах, сравнительная характеристика Ф.У.Кларк, А.Е. Ферсман). 
Валовый химический состав почв, его изменение по профилю и по 
гранулометрическим фракциям (А.П. Виноградов, С.В. Зонн). Биогенные 



 

элементы. Формы соединений химических элементов в почвах и доступность 
их растениям. Макро- и микроэлементы почв (Д.Н. Прянишников). 
Радиоактивность почв.  

 
Органическая часть почвы 
Живая фаза почвы и ее состав. Источники органического вещества 

почвы. Взаимосвязь биомассы растительных формаций и органического 
вещества почв. Процессы превращения органических остатков в почве и 
представление об образовании и функционировании системы гумусовых 
веществ (В.Р. Вильямс, С. Оден, А.А. Шмук). 

Гумус – специфическое органическое вещество почвы. Особенности 
состава и строения гумусовых веществ. Взаимодействие гумусовых веществ с 
минеральными компонентами почвы, ядохимикатами, загрязнителями и т.п. 
Минерализация гумуса и его обновление. Групповой и фракционный состав 
гумуса (И.В. Тюрин, М.М. Кононова, Л.Н. Александрова, В.В. Пономарёва, 
Д.С. Орлов, И.С. Кауричев и др.). 

Географические закономерности гумусообразования. Органическое 
вещество различных типов почв и их роль в почвообразовании и питании 
растений. Экологическая роль органического вещества почвы. 

 
Поглотительная способность почв и почвенные коллоиды 
Учение К.К.Гедройца о поглотительной способности почвы. Виды 

поглотительной способности почвы. Основные закономерности сорбционных 
процессов в почвах. Почвенные коллоиды как носители сорбционных 
процессов в почвах (Н.И. Горбунов, И.С. Степанов и др.). 

Понятие о почвенно-поглощающем комплексе (ППК). Состав обменных 
катионов, кислотность, щелочность и буферность  и их влияние на 
формирование различных типов почв. Емкость поглощения (ЕКО) и ее 
взаимосвязь с почвенными свойствами (А.Н. Соколовский, А.Ф. Тюлин, И.Н. 
Антипов-Каратаев, С.Н.Алешин, Д. Ди-Глерия, Ф.Келли и др.). 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И РЕЖИМЫ ПОЧВ 
Физические свойства почвы 
Общие физические свойства: плотность твердой фазы (удельная масса), 

плотность сложения (объемная масса), общая порозность, порозность аэрации, 
оценка общей порозности.  Структурность почвы и ее значение. Оценка 
структурности почвы (П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, И.Н.Антипов-Каратаев, 
С.А. Астапов, А.Ф. Лебедев). 

Физико-механические свойства: пластичность, липкость, набухание, 
усадка, связность почвы, удельное сопротивление. Влияние  физических 
свойств на плодородие почвы и почвенную биоту (П.В. Вершинин, А.Ф. 
Тюлин, А.А. Роде, С.И. Долгов, И.И. Ревут и др.). 

 
Почвенная влага, водные свойства и водный режим  почв 



 

Основы учения о почвенной воде в трудах русских ученых 
(А.А.Измаильский, Г.Н.Высоцкий, Н.П.Адамов, П.С.Коссович, А.Ф.Лебедев, 
С.И.Долгов, А.Н.Роде, Н.А.Качинский). Формы и категории почвенной влаги. 
Связанная и свободная вода.  Динамичность почвенной  воды. Почвенно-
гидрологические константы. Потенциалы и давление почвенной воды. Водные 
свойства почвы: водоудерживающая способность, водопроницаемость, 
водоподъемная способность. Потенциалы и давление почвенной воды. 
Влагоемкость почв и ее виды. Движение воды в почве. Водный режим почв и 
его регулирование. Экологическое значение почвенной воды. 

 
Почвенный воздух и воздушный режим почв 
Газовая фаза почвы – почвенный воздух, его состав и состояния 

(свободный, адсорбированный, растворенный). Воздушные свойства почв: 
диффузия, воздухопроницаемость, воздухоемкость. Газообмен почвы с 
атмосферой, «дыхание почвы». Микрогазы в почвенном воздухе. Аэрация 
почвы. Воздушный режим и его регулирование. Экологическая роль 
почвенного воздуха (И.П. Гречин, Н.П. Поясов, Н.Ф. Добряков, Hillel, Currie, 
Grablt, Lemon, Erickson, Sinha, Childayl). 

 
Тепловые свойства и тепловой режим почв. Энергетика 

почвообразования 
Роль тепла в почве и его источники. Тепловые свойства почвы: 

теплопоглотительная способность, теплопроводность, теплоемкость 
(удельная, объемная, эффективная). Коэффициент температуропроводности, 
теплоусвояемость почв.  

Тепловой режим почв: суточный и годовой ход температуры, 
радиационный и тепловой баланс. Типы теплового режима почв и его 
регулирование (А.П.Вайков, А.П. Чудновский, М.И. Будыко, А.М. Шульгин, 
В.Н. Димо, В.П. Панфилов, С.В. Макарычев, А.И. Лунин, А.Д. Воронин).  

Энергетика процесса почвообразования (В.Р. Волобуев, В.А. Ковда). 
 
Почвенный раствор, рН и окислительно-восстановительные 

процессы в почве, их влияние на пищевой режим 
Формирование почвенного раствора и его связь с категориями 

почвенной воды. Методы выделения, состав и концентрация почвенного 
раствора, его влияние на осмотическое давление. Окислительно-
восстановительные процессы в почвах: ОВП, рН, Еh, и пути их регулирования  
для оптимизации пищевого режима растений (К.К. Гедройц, А.Г. Гербард, 
И.П. Гречин, М.В. Курлыкова и другие). 

 
Плодородие почвы 
Понятие почвенного плодородия (В.Р. Вильямс). Категории плодородия: 

естественное, искусственное, потенциальное, эффективное, относительное, 
экономическое (К. Маркс). Воспроизводство плодородия. Относительный 



 

характер плодородия  и почвенные свойства и режимы ее определяющие. 
Понятие оптимальные параметры почвенного плодородия. Факторы  
лимитирующие почвенное плодородие и их регулирование. Оценка 
плодородия почв, степени их окультуренности. Истощение почв. Закон 
«убывающего» плодородия почв (теория Мальтуса). Антропогенная 
деградация почв. Социально-экономические аспекты плодородия почв. 

 
РАЗДЕЛ 3 ДИАГНОСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

ПОЧВ 
Морфологические признаки и диагностические показатели,   

классификация и систематика почв. Географические закономерности 
распространения почвенного покрова 

 
Строение почвенного профиля. Описание почвенного разреза и 

отдельных ее генетических горизонтов. Принципы построения классификации 
и систематики  почв. Основные таксономические единицы (типы, подтипы, 
роды, виды, разновидности, разряды). Развитие учения о типах почв. 
Номенклатура почв, ее теоретическое и практическое значение. 
Международная номенклатура почв (Б.Г. Розанов). Диагностика почв и ее 
принципы: профильный подход, сравнительно-географический подход, 
комплексный подход.  Классификация, номенклатура и диагностика  почв 
Казахстана (У.У.Успанов, В.М. Боровский, К.Ш. Фаизов). 

 
Главные закономерности географического распределения почв и 

почвенно-географическое районирование территории СНГ и мира 
В.В.Докучаев – основоположник учения о природных зонах и 

зональности почв. Закономерности распространения почв по континентам и ее 
связь с биологическими факторами. Горизонтальная (широтная)  зональность 
и вертикальная поясность почв. Интразональные почвы.   

Эрозия и дефляция почвенного покрова и меры борьбы с ней. 
Почвенные зоны СНГ и мира. Почвы тундры и лесотундры, их 

использование. Почвы лесной и лесостепной зон, их использование. Почвы 
степной, полупустынной и пустынной зон, их использование. Субтропические 
и тропические зоны, их использование (К.Д. Глинка, Л.И. Прасолов, З.В. 
Шокальская, Д.В. Виленский, И.П. Герасимов, В.А. Ковда, Е.В. Лобова, Н.Н. 
Розов, М.А. Глазовская,В.М. Фридланд). 

 
Почвы равнинной территории и горных областей Казахстана, 

экологические условия их формирования и использование 
Почвы широтных зон: черноземы, каштановые, бурые, серо-бурые 

почвы, сероземы. Их основные диагностические признаки, морфологическое 
строение, свойства и режимы. Современное состояние почвенного покрова 
равнинной территории Казахстана. Пути рационального использования, 
повышения плодородия и охраны почв. Высотные пояса горных областей РК. 



 

их почвенно-ботаническая характеристика. Почвы подгорно-предгорного 
пустынно-степного пояса. Почвы низкогорного степного пояса. Почвы 
среднегорного, лесостепного и лугово-степного поясов. Почвы 
высокогорного, лугового и лугово-степного поясов. Современное состояние 
почвенного покрова горных областей, пути рационального использования и 
охраны почв.  

 
Методы мелиорации, рекультивации, охраны и рационального 

использования почвенного покрова 
Методы химической мелиорация засолённых почв: дренаж, 

известкование кислых и гипсование щелочных почв. Приёмы  
самомелиорации,  фитомелиорации, и культур-технической мелиорации.  

Методы рекультивации нарушенных земель и восстановления их 
плодородия. Агротехнические мероприятия по рациональному использованию 
и охране почвенных ресурсов от эрозии, загрязнения, заболачивания, 
опустынивания, техногенного разрушения и др. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Изучение минералогического состава и свойств  почвообразующих 
пород и почв. 

2. Описание морфологического строения почвенного профиля. 
3. Определение гранулометрического состава почв методом Н.А. 

Качинского и классификация по механическому составу. 
4. Микроагрегатный анализ и оценка структурного состояния почв. 
5. Определение физических (плотность твёрдой фазы, плотность 

сложения, скважность…) и физико-механических (липкость, вязкость, 
сопротивляемость…) свойств почв . 

6. Изучение водных свойств почв: гигроскопичность, максимальная 
гигроскопическая влага, влажность завядания, влажность разрыва капилляров, 
предельно-полевая (наименьшая) и полная влагоёмскость, водоподъёмная 
способность и водопроницаемость (фильтрация). 

7. Изучение химических свойств почв. 
8. Изучение органического вещества почвы (содержание гумуса и 

др.). 
9. Изучение биологических и микробиологических свойств почв. 
10. Природная зональность (горизонтальная и вертикальная) почв, 

нанесение на контурную карту почвенных зон и подзон. 
11. Интерпретация (разбор и чтение) аналитических исследований 

почв валового анализа, водной вытяжки, содержания гумуса, поглощённых 
оснований и др. 

12. Расчёт норм известкования кислых и гипсования щелочных почв. 



 

13. Составление схемы классификации зональных и интразональных 
почв равнинной территории Казахстана. 

14. Составление схемы классификации почв вертикальной поясности 
горных территории Казахстана. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1. Роль В.В.Докучаева в формировании науки почвоведение. 
2. Развитие почвоведения в Казахстане. 
3. Факторы почвообразования. 
4. Почвообразовательный процесс и влияние на него природных 

экологических факторов. 
5. Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании. 
6. Биосферные функции почвенного покрова. 
7. Морфологические свойства почв и зависимость их от 

экологических факторов. 
8. Поглотительная способность почв и её экологическое значение. 
9. Механический (гранулометрический) состав почв и его 

экологическое значение. 
10. Компонентный состав почв. 
11. Органическое вещество почв и его влияние на почвенное 

плодородие. 
12. Водно-физические свойства почв и их экологическое значение. 
13. Водный баланс и водный режим почв, приёмы его регулирования. 
14. Воздушные свойства и газовый режим почв и его регулирование. 
15. Тепловые свойства и тепловой режим почв, приёмы его 

регулирования. 
16. Состав почвенного раствора различных почв и методы его 

изучения. 
17. Окислительно-восстановительный режим почв и рН среды. 
18. Природная зональность почв и закономерности их формирования. 
19. Почвенный покров Казахстана и их региональные особенности. 
20. Почвы равнинной территории Казахстана, их экологическое 

состояние. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 
1. Почвы горных областей Казахстана, их экологическое состояние. 
2. Характеристика почвенного покрова отдельных регионов 

Казахстана. 
3. Охрана почв и повышение их плодородия. 
4. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 



 

5. Почвенные ресурсы как средство производства в сельском 
хозяйстве и  пути их рационального использования в РК. 

6. Почвенный покров Западной Европы: природные закономерности 
распространения, экологическое состояние. 

7. Почвенный покров Азии: природные закономерности 
распространения, экологическое состояние. 

8. Почвенный покров Африки: природные закономерности 
распространения, экологическое состояние. 

9. Почвенный покров Австралии и Океании: природные 
закономерности распространения, экологическое состояние. 

10. Почвенный покров Северной Америки: природные 
закономерности распространения, экологическое состояние. 

11. Почвенный покров Южной Америки: природные закономерности 
распространения, экологическое состояние. 

12. Почвенные ресурсы мира, их использование и экологическое 
состояние. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Университетский курс «Экология животных и растений» предназначен  
для студентов, специализирующихся по специальности «5В060800 – 
Экология». Дисциплина дает представление о разнообразии современных 
растений, животных и других форм живого; их морфо-анатомических и 
биологических особенностях; об эволюции организмов и их 
приспособленности к различным условиям обитания; показывает 
практическое значение экологических знаний для сохранения и рационального 
использования разнообразия животных и растений.   

Курсом предусматривается ознакомление студентов с особенностями 
способов существования организмов доклеточной и клеточной организации. С 
зависимостью организмов от физических химических и биологических 
факторов среды обитания. С принципами эволюции, определяющими 
разнообразие мира животных и растений, с особенностями строения и 
размножения различных систематических групп основных царств живого. 
Показать симбиотические взаимосвязи между организмами. Выделить 
основные характеристики растений и животных различных систематических 
групп, определяющие их положение в системе. Показать многообразие мира 
растений и животных и основные закономерности его формирования, 
структуры, пространственного распределения. Научить применять 
полученные знания для решения научных, производственных и практических 
задач; приобрести практические навыки по проведению научных 
исследований по биоте и систематике. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 
следующие компетенции: 

знание: 
- основных свойств живых организмов, принципы их классификации;  
- основные характеристики современных прокариот и эукариот, 

определяющие их положение в системе органического мира;  



 

- о многообразии мира живого и основных закономерностях его 
формирования,  

- о месте и роли продуцентов, консументов и редуцентов в 
экологических системах, хозяйственное и природное значение всех форм 
живого.  

умение: 
- идентифицировать организмы по их морфологическим и 

систематическим признакам; 
- произвести сборы растений и животных, правильно этикетировать 

собранный материал и сохранить его;  
- применять сравнительно-морфологический метод систематики для 

самостоятельного определения принадлежности объектов;  
- применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач.  
Полученные теоретические знания студенты могут применять в 

практической и научно-исследовательской деятельности по изучению 
экологии отдельных видов и их внутривидовых форм. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п Наименование тем 

 Введение 
1 Вид как форма существования живого  
2 Проблемы систематизации биоразнообразия 
3 Симбиотические взаимоотношения между организмами 
4 Биоразнообразие форм жизни 
5 Общая характеристика клеточной организации 
6 Обзор прокариот 
7 Взгляд на Простейших как отдельное царство живых 

организмов 
8 Характеристика и классификация эукариотических редуцентов 
9 Общая хараткеристика растений 
10 Общая характеристика семенных растений 
11 Растительный мир Земли 
12 Экосистемные услуги и использование растений человеком 
13 Разнообразие животных 
14 Окраска животных 
15 Многоклеточные животные 
16 Двуслойные животные 
17 Трехслойные животные 
18 Выход беспозвоночных на сушу 
19 Моллюски 
20 Членистоногие 



 

21 Способы закладки целома 
22 Хордовые 
23 Освоение позвоночными пресных вод 
24 Хрящевые и костные рыбы 
25 Амфибии 
26 Рептилии 
27 Птицы 
28 Млекопитающие 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цели, задачи, достижения и проблемы изучения биосферы. Краткая 

история биологии как науки: работы Аристотеля, К. Линнея, Н.А. Северцова, 
Ч. Дарвина, Т. Гексли и др. Общие принципы описания разнообразия растений 
и животных, принципы биологической таксономии и номенклатуры. 
Экологическое и эволюционное направления в зоологии. Общая 
характеристика животных и их положение в системе организмов. 
Геохронологическая шкала и эволюция живых организмов. 

Человек как компонент биосферы. Хозяйственное значение растений 
животных и микроорганизмов. Краткая история формирования и развития 
исследований в области биологии. Определение микробиологии, зоологии и 
ботаники как наук; «дальнейшее» подразделение на самостоятельные 
дисциплины; цели, задачи и методы исследования. Важность сохранения 
биологического разнообразия и контроля численности вредителей лесного и 
сельского хозяйства. Морфологическое и эволюционное направления в 
биологии. Общие принципы таксономии и биологической номенклатуры. 
Искусственные и естественные системы. Практическое значение изучения и 
сохранения биоразнообразия.  

Цель преподавания дисциплины: изучить представителей всех типов 
царства живого, познать особенности строения организмов, различных 
таксономических групп, филогенетические связи между таксонами; дать 
целостное представление о многообразии живых организмов, их строении, 
биологии, филогении и эволюции, роли устойчивого функционирования 
биосферы и для деятельности человека.  

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомление с принципами разделения живых организмов на 

царства; 
- изучение подразделения растений и животных на таксономические 

группировки в соответствии с основными принципами систематики и 
биологической номенклатуры; 

- важности изучения морфологии и анатомии растений и животных 
для изучения экологии и многообразия живых организмов; 



 

- ознакомление с принципами организации полевых и лабораторных 
работ по ботанике и зоологии; 

- показать область применения знаний биоразнообразия при 
решении проблем обеспечения населения продовольствием, развития 
сельского хозяйства, медицины и ветеринарии, борьбы с паразитами человека 
и ограничения численности хозяйственно важных видов;  

- показать роль живых организмов в устойчивом функционировании 
биогеоценозов и биосферы в целом;  

- познакомить студентов с основами адаптациями видов в процессе 
эволюции (морфологическими, анатомическими, физиологическими, 
биохимическими), как приспособление к среде обитания; на основе этого дать 
определения различных жизненных форм и экологических групп. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид как форма существования живого 
Критерии вида. Популяционная структура вида. Видообразование. 

Внутривидовые группировки. Проблемы симпатрического и аллопатрического 
видообразования. 

 
Проблемы систематизации биоразнообразия 
Систематика как наука. Морфологическая систематика. Нумерическая 

систематика. Эволюционная систематика. Кладизм. Иерархическая система 
таксономических единиц. Проблема создания естественной системы живых 
организмов. Принципы биологической систематики. Понятие о таксонах, 
рангах таксонов и номенклатура. Бинарная и униноминальная научная 
номенклатура. Кодексы биологической номенклатуры. 

 
Симбиотические взаимоотношения между организмами 
Типы симбиотических взаимоотношений: нейтрализм, аменсализм, 

конкуренция, комменсализм (синойкия, сотрапезничество), протокооперация и 
мутуализм. Факультативный и облигатный симбиоз. Отсутствие четких 
различий между «видами симбиотических взаимоотношений». Проблема 
возникновения паразитизма; виды паразитизма. Паразитизм как частный 
случай хищничества. Лишайники как симбиотические организмы. 
Симбиотические гипотезы происхождения эукариот. Значение всех форм 
симбиоза для функционирования экосистем. 

 
Биоразнообразие форм жизни 
Доклеточные формы жизни. Открытие фильтрующихся вирусов. 

Характеристика и общие свойства вирусов. Вирусы бактерий. РНК-
содержащие бактериофаги. Вирусы животных. Онкогенные вирусы. Проблема 
иммунитета; почему мы повторно болеем гриппом. Необходимость прививок 
детей. Природно-очаговые заболевания. 



 

 
Общая характеристика клеточной организации  
Общие свойства биологических систем. Фенотип и генотип. Клеточные 

органеллы и типы клеточной организации. Проблема первичного 
подразделения организмов. Организация и функционирование 
прокариотической клетки. Эукаритоы и прокариоты. Организация и 
функционирование эукариотической клетки. Симбиотические гипотезы 
происхождения эукариот.  

 
Обзор прокариот  
Общая характеристика и основные таксономические подразделения 

прокариот. Фенотипическое и генотипическое определение бактерий. 
Молекулярно-генетический анализ. Основные приципы классификации 
бактерий. Окрашивание по Грамму. Грамположительные бактерии. 
Грамотрицательные бактерии. Спирохеты. Взаимоотношения между 
структурой и функцией в клетках прокариот. Система Берги: цианобактерии и 
бактерии. Классификация бактерий: фототрофные, скользящие, 
хламидобактерии, почкующиеся, спирохеты, спиральные и изогнутые 
бактерии, грамотрицательные аэробные палочки и кокки, грамотрицательные 
факультативно анаэробные палочки, грамотрицательные анаэробные, 
грамотрицательные кокки и коккобациллы,  грамотрицательные анаэробные 
кокки, грамотрицательные хемолитоторфные бактерии, метанобразующие 
бактерии, грамположительные кокки, образующие эндоспоры палочки кокки, 
не образующие эндоспор грамположительные палочковидные бактерии, 
актиномицеты, риккетсии, микоплазмы. Микроорганизмы в почвенной среде. 
Микроорганизмы в водной среде. Микроорганизмы, участвующие в процессах 
биологического самоочищения. Морфологические особенности 
микроорганизмов. Систематика микроорганизмов. Экологические группы 
микроорганизмов. Теория и практика стерилизации. Тепловая стерилизация. 
Химическая стерилизация. Стерилизация фильтрованием. Принципы питания 
микробов. Биогенные макро – и микроэлементы. Типы питания: автотрофы, 
гетеротрофы, фотогетеротрофы, хемоавтотрофы, хемогетеротрофы. Участие 
микроорганизмов в биогеохимическом круговороте. Болезнетворные 
микроорганизмы. Использование микроорганизмов человеком. Проблемы 
вакцинации.  

 
Взгляд на Простейших как отдельное царство живых организмов  
Общая характеристика простейших. Основные черты строения и 

отношения со средой обитания. Происхождение простейших. Основные 
подразделения простейших: жгутиковые простейшие (Mastigophora), 
амебоидные простейшие (Rhizopoda), споровики (Sporozoa), инфузории 
(Ciliata). Характеристика основных групп простейших. Гипотезы, 
объясняющие происхождение многоклеточных организмов. Значение 
простейших для человека, роль в экосистемах. 



 

 
Характеристика и классификация эукариотических редуцентов 
Общая характеристика и классификация грибов. Многоядерный 

мицелий не расчлененный на клетки у фикомицетов. Различия между 
фикомицетами и высшими грибами. Аскомицеты, базидиомицеты и 
несовершенные грибы. Дрожжи. Характеристика слизистых грибов на 
примере миксомицетов. Симбиоз с продуцентами. Микориза. 

 
Общая хараткеристика растений  
Царство растений как полифилетическая группа. Низшие и высшие 

растения. Общая характеристика и разнообразие: водоросли, простейшие, 
грибы, слизевики. Общая характеристика и первичная классификация 
водорослей: зеленые, эвгленовые, динофлагелляты, хризофиты и диатомовые, 
бурые водоросли, красные водоросли. Фотосинтезирующие жгутиковые. 
Безжгутиковые одноклеточные водоросли. Распространение и роль 
водорослей в природе. Морские водоросли, пресноводные водоросли, 
симбиотические водоросли.  

Общая хараткеристика растительной клетки. Органы и ткани растений. 
Основные этапы эволюции растений. Факторы окружающей среды и 
распространение растений. Способы размножения растений. Спорофит и 
гаметофит. Строение и развитие вегетативных органов растений. 
Печеночники и мхи. Особенности жизни на суше и приспособления мхов. 
Общая характеристика мхов. Основные признаки, систематика, разнообразие 
и экологические группы мхов. Жизненный цикл. Печеночные мхи. 
Лиственные мхи. Экосистемные услуги и использование мхов человеком. 
Папоротники, плауны и хвощи. Ткани и органы сосудистых растений. Общая 
характеристика, основные признаки, систематика, разнообразие и 
экологические группы папоротников. Экосистемные услуги и использование 
папоротников человеком. Особенности жизненных циклов папоротников, 
плаунов и хвощей. 

Общая характеристика, основные признаки, систематика, разнообразие и 
экологические группы плаунов. Экосистемные услуги и использование 
плаунов человеком. 

Общая характеристика, основные признаки, систематика, разнообразие и 
экологические группы хвощей. Использование хвощей человеком. 

 
Общая характеристика семенных растений  
Общая характеристика, основные признаки, систематика и разнообразие 

семенных растений. Особенности жизненного цикла голосеменных и 
покрытосеменных растений. Сравнительная сводка признаков наземных 
растений: проводящие ткани, соотношение спорофита и гаметофита, 
равноспоровость и разноспоровость, местообитания, жизненный цикл. 
Голосеменные растения. Общая характеристика, основные признаки, 
систематика и разнообразие голосеменных растений. Классы Саговниковые, 



 

Гинкговые, Гнетовые. Класс Хвойные. Шишкоягоды можжевельника. 
Современное распространение гинкго и вельвичии. Адаптационные 
приспособления хвойных к обитанию в различных экологических условиях. 
Цветковые (покрытосеменные) растения. Общая характеристика, основные 
признаки, систематика и разнообразие покрытосеменных растений. 
Традиционные названия семейств и названия, образованные от корня типового 
рода семейства. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Особенности строения двудольных растений. Адаптационные 
приспособления к обитанию в различных экологических условиях. 
Разнообразие двудольных. Порядки: Магноливые, Лютиковые, Розовые, 
Бобовые, Пасленовые, Губоцветные, Сложноцветные. Однодольные 
растения. Основные различия между однодольными и двудольными 
растениями. Адаптационные приспособления к обитанию в различных 
экологических условиях. Порядки: Лилейные, Амариллисовые, Орхидные 
(коэволюция цветка и насекомых – опылителей), Злаки (значение ряда родов 
как продовольственных культур). 

 
Растительный мир Земли  
Климатические зоны и зоны растительности. Характеристика 

растительности основных биомов Земли: тропические леса, хвойные леса, 
лиственные леса, тундра, степи, саванны, жестколистные леса, пустыни. 
Водные растения. Жизненные формы растений различных биомов.  

 
Экосистемные услуги и использование растений человеком 
Экосистемные услуги растений. Роль растений в жизни человека: 

пищевые, кормовые, лекарственные, декоративные растения. Влияние 
человека на разнообразие и распространение растений. 

 
Разнообразие животных 
Позвоночные и беспозвоночные животные. Общая характеристика 

разнообразия беспозвоночных животных. Жизненные формы и 
приспособления к условиям существования. Система царства животных (до 
типов). Однослойные и двухслойные животные: возникновение 
специализированных клеток и тканей; общая характеристика и отношения со 
средой обитания; разнообразие и основные представители; участие в 
биологическом круговороте вещества и энергии; значение в экосистемах и 
жизни людей. 

 
Окраска животных  
Приспособительная окраска животных. Криптическая окраска. 

Принципы криптической окраски: противотень; расчленение силуэта; 
маскировка глаза. Предупредительная окраска. Бейтсовская и Мюллеровская 
мимикрия. 

 



 

Многоклеточные животные 
Сравнительная характеристика одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Трихоплякс. Губки (аскон, сикон, лейкон). 
 
Двуслойные животные 
Сравнительная характеристика одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Губки, кораллы, медузы: внешний вид, внутренне строение, 
приспособления к существованию. Полипы и медузы. Гребневики. 

 
Трехслойные животные 
Характеристика типов червей (плоские круглые кольчатые): типы 

строения и систематика, жизненные циклы и их приспособительное значение; 
отношения со средой обитания - свободноживущие и паразитические черви; 
разнообразие, основные представители, роль в экосистемах и жизни людей. 
Первичная и вторичная (целом) полости тела. Схизоцельный способ закладки 
целома. 

 
Выход беспозвоночных на сушу 
Освоение беспозвоночными суши. Характеристика условий обитания в 

водной среде и на суше. Адаптации, необходимые для обитания вне воды. 
Понятие о преадаптациях.  

 
Моллюски 
Характеристика моллюсков. Внутренне строение, строение раковины 

мантия типы строения и систематика, жизненные циклы и их 
приспособительное значение; отношения со средой обитания - 
свободноживущие и паразитические моллюски; разнообразие, основные 
представители, роль в экосистемах и жизни людей. 

 
Членистоногие 
Характеристика членистоногих: типы строения и систематика, 

жизненные циклы и их приспособительное значение; отношения со средой 
обитания. Морские пресноводные и наземные членистоногие. 
Приспособления к жизни на суше. Характеристика ракообразных, пауков, 
клещей, насекомых. Роль членистоногих в экосистемах. Полное и неполное 
развитие насекомых. Освоение воздушной среды; активный полет. 
Важнейшие представители. Феномен общественных насекомых.  

 
Способы закладки целома 
Способы закладки целома. Щупальцевые. Раковина, лофофор. 

Щетинкочелюстные. Погонофоры. Иглокожие. Уровни организации 
животного царства. Характеристика иглокожих: типы строения и систематика, 
жизненные циклы и их приспособительное значение; отношения со средой 



 

обитания; разнообразие, основные представители, роль в экосистемах и  
жизни людей 

 
Хордовые 
Общая характеристика и систематика хордовых животных. 

Непрерывность видообразования и гипотезы, объясняющие происхождение 
хордовых животных. Общее строение, жизненный циклы и отношения со 
средой обитания личинкохордовых (оболочников) и головохордовых 

 
Освоение позвоночными пресных вод 
Освоение позвоночными пресных вод. Характеристика Птераспид и 

Цефаласпид, происхождение челюстноротых, харктеристика акантодий и 
панцирных рыб. Общее строение позвоночных животных. Эволюция и 
систематика позвоночных животных. 

 
Хрящевые и костные рыбы 
Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб: разнообразие 

форм, отношения со средой обитания, общее строение, способы размножения. 
Роль хрящевых и костных рыб в экосистемах. Важнейшие представители. 
Проблемы устойчивого использования и охраны. 

 
Амфибии 
Характеристика амфибий: разнообразие форм, отношения со средой 

обитания, общее строение, способы размножения. Роль в экосистемах. 
Важнейшие представители. Проблемы устойчивого использования и охраны. 
Систематика амфибий. 

 
Рептилии 
Характеристика рептилий: разнообразие форм, отношения со средой 

обитания, общее строение и приспособления к жизни на суше, способы 
размножения. Роль в экосистемах. Важнейшие представители. Проблемы 
устойчивого использования и охраны. Систематика рептилий. 

 
Птицы 
Характеристика птиц: разнообразие форм, отношения со средой 

обитания, общее строение, способы размножения. Роль в экосистемах. 
Гнездовые и выводковые птицы. Важнейшие представители. Проблемы 
устойчивого использования и охраны. Систематика птиц. 

 
Млекопитающие 
Характеристика млекопитающих: разнообразие форм, отношения со 

средой обитания, общее строение, способы размножения. Роль в экосистемах. 
Важнейшие представители. Проблемы рационального использования и 
охраны. Систематика млекопитающих. 



 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Общая система и разнообразие живых организмов. Сравнительная 

характеристика прокариот и эукариот. 
2. Открытие вирусов. Онкогенные вирусы. Бактериофаги. 
3. Окрашивание по Грамму. Грамположительные бактерии. 

Грамотрицательные бактерии.  
4. Классификация бактерий: фототрофные, скользящие, 

хламидобактерии, почкующиеся, спирохеты, спиральные и изогнутые 
бактерии.  

5. Симбиотические гипотезы происхождения эукариот. 
6. Общая характеристика и классификация грибов. Водные фикомицеты. 

Наземные фикомицеты. Различия между фикомицетами и высшими грибами. 
Аскомицеты, базидиомицеты и несовершенные грибы. Дрожжи. 

7. Общая хараткеристика растительной клетки. Органы и ткани 
растений. Основные этапы эволюции растений. 

8. Распространение и роль водорослей в природе. 
9. Общая характеристика мхов. Основные признаки, систематика, 

разнообразие и экологические группы мхов. 
10. Сравнительная сводка признаков наземных растений: проводящие 

ткани, соотношение спорофита и гаметофита, равноспоровость и 
разноспоровость, местообитания, жизненный цикл. 

11. Общая характеристика, основные признаки, систематика и 
разнообразие голосеменных растений. 

12. Особенности строения двудольных растений. Адаптационные 
приспособления к обитанию в различных экологических условиях. 

13. Основные различия между однодольными и двудольными 
растениями. Адаптационные приспособления к обитанию в различных 
экологических условиях. 

14. Характеристика растительности основных биомов Земли.  
15. Влияние человека на разнообразие и распространение растений. 

Проблемы сохранения биоразнообразия.  
16. Губки, кораллы, медузы: внешний вид, внутренне строение, 

приспособления к существованию  
17. Членистоногие: внешний вид, внутренне строение, приспособления к 

существованию  
18. Общественные насекомые. 
19. Иглокожие: внешний вид, внутренне строение, приспособления к 

существованию  
20. Сравнительная характеристика членистоногих и хордовых животных; 

особенности строения и биологии, обеспечивающие процветание каждой 
группы.  



 

21. Головохордовые: внешний вид, внутренне строение, приспособления 
к существованию  

22. Хрящевые рыбы: внешний вид, внутренне строение, приспособления 
к существованию  

23. Костистые рыбы: внешний вид, внутренне строение, приспособления 
к существованию  

24. Млекопитающие: внешний вид, внутренне строение, приспособления 
к существованию 

25. Амфибии: внешний вид, внутренне строение, приспособления к 
существованию.  

26. Рептилии: внешний вид, внутренне строение, приспособления к 
существованию.  

27. Птицы: внешний вид, внутренне строение, приспособления к 
существованию.  

28. Индивидуальные и групповые приспособления позвоночных к 
меняющимся условиям окружающей среды. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Проблемы систематизации живых организмов. Искусственные и 
естественные системы. 

2. Почему Простейшие изучаются и как объекты ботаники и как объекты 
зоологии. 

3. Что такое монофилетические, полифилетические и парафилетические 
группы.  

4. Растения как полифилетическая группа.  
5. Грибы как полифилетическая группа.  
6. Виды симбиотических взаимоотношений организмов. 
7. Симбиотические гипотезы происхождения эукариот. 
8. Возможные причины происхождения паразитизма. 
9. Паразитизм как один из видов хищничества. Причины увеличения 

«круга хозяев»: окончательные, промежуточные и резервуарные хозяева. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Проблема вида: как образуются новые виды, роды семейства. 
2. Сравнение условий существования живых организмов в водной среде 

и на суше. 
3. Почему в жизненном цикле многих организмов наблюдается 

закономерное чередоваеие половых и бесполых стадий. Какое значение это 
может иметь для эволюции вида. 

4. Проблемы выхода животных на сушу. 



 

5. Что такое преадаптация. Значение преадаптаций в эволюции. 
6. Проблемы геномодифицированных организмов.  
7. Что такое клонирование. Как Вы относитесь к проблеме клонирования 

человека.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геоэкология – комплексная научная дисциплина, основанная на 
приложении экологических законов и закономерностей к изучению 
природных и природно-антропогенных геосистем высокого иерархического 
ранга: ландшафтных зон, физико-географических стран, областей, провинций 
в целях охраны природы. Суть геоэкологического подхода заключается в 
оценке возможных изменений природы или их последствий с позиции 
необходимости обеспечения и сохранения здоровой экологической среды на 
границах определенной географической системы. Глобальный экологический 
кризис можно предотвратить правильно учитывая процесс взаимодействия 
общества и природы. И особое место здесь занимают вопросы изучения 
географических систем с целью разработки научно-практических 
рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов и 
экологической стабилизации окружающей человека среды.  

По итогам изучения дисциплины «Геоэкология» студент специальности 
5В060800 – Экология должен: 

знать:  
-  национальные планы действий по решению региональных и 

глобальных экологических проблем; 
- методы оценки экологической емкости природных систем разного 

уровня; 
-структуру и функции уполномоченных республиканских и 

международных организаций в области охраны окружающей среды; 
- способы восстановления нарушенных территорий; 
 
- эколого-экономические механизмы в сфере управления 

производством и хозяйственной деятельностью; 



 

- способы сбора, хранения и обработки экологической информации; 
- основные принципы экологического прогнозирования; 
уметь: 
- анализировать динамику экологических процессов, связанных с 

антропогенным воздействием и природными катастрофами; 
- обобщать и анализировать состояние окружающей среды;  
- организовывать и проводить полевые и экспериментальные 

геоэкологические исследования; 
иметь навыки: 
- проведения полевых и экспериментальных экологических 

исследований;  
- выполнения аналитических работ и оформления документации по 

экологической экспертизе; 
- разработки мероприятий по предупреждению истощения и загрязнения 

водных, почвенных, минерально-сырьевых и биологических ресурсов; 
-проведения оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 
- проведения оценки состояния окружающей среды;  
быть компетентным в: 
- методических вопросах общей и глобальной геоэкологии; 
- прикладных аспектах геоэкологии; 
- использовании новых природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий; 
- ранжировании приоритета проблем глобальной и региональной 

экологии; 
- вопросах оценки экологического риска, возникновения и 

профилактики негативных природно-антропогенных техногенных ситуаций; 
- вопросах экологической безопасности и устойчивого развития; 
- вопросах менеджмента и маркетинга в геоэкологии; 
- корректном использовании природоохранного законодательства;  
- вопросах комплексной эколого-экономической оценки последствий 

антропогенной деятельности. 
Пререквизиты – экология и устойчивое развитие, основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Постреквизиты – Экологическое ресурсоведение, экологический 

мониторинг. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п Наименование тем 

 Введение 
1 Геоэкология: система наук об интеграции геосфер и общества  
2 Основные особенности энергетического баланса Земли  



 

3 Экологические последствия антропогенеза 
4 Особо охраняемые природные территории 
5 Глобальные изменения и стратегии человечества 
6 Геосферы Земли и деятельность человека 
7 Атмосфера. Влияние деятельности человека 
8 Гидросфера. Влияние деятельности человека 
9 Педосфера. Влияние деятельности человека 
10 Литосфера. Влияние деятельности человека 
11 Биосфера. Влияние деятельности человека 
12 Основные особенности загрязнения биосферы 
13 Современные ландшафты, проблемы обезлесения, опустынивания 
14 Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем 
15 Геоэкологические аспекты энергетики 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Геоэкология – одна из научных дисциплин, изучающих, экосферу как 

взаимосвязанную систему геосфер в процессе ее интеграции с обществом. 
Целью курса «Геоэкология» является изучение принципов 

рационального использования природных ресурсов с учетом экологического 
состояния окружающей человека среды. Одним из научных направлений, 
которое играет видную роль в вопросах исследования этих проблем, является 
геоэкология или ландшафтная экология. Геоэкология – комплексная научная 
дисциплина, основанная на приложении экологических законов и 
закономерностей к изучению природных и природно-антропогенных 
геосистем высокого иерархического ранга. 

Основными задачами курса являются: изучение экологических условий 
среды жизнедеятельности людей в разных видах ландшафтов; раскрыть 
теоретические основы геоэкологии, осветить научные концепции и составные 
части охраны природы.  Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно 
взаимосвязаны. Воздействие человека на природу достигло наибольшей силы 
в современный период – в период высоких темпов роста всех видов 
материального производства и научно-технического прогресса. Результаты 
такого давления на природную среду хорошо известны.  Массовое 
истребление лесов вызвало глубокие изменения в гидрологии суши и водном 
режиме почв. Это привело к усилению процессов эрозии почв, появились 
разрушительные наводнения, обмелели реки и возникла проблема нехватки 
пресной воды, усилилось иссушающее действие климата, идет опустынивание 
территорий.  

Установить правильные взаимоотношения с природными процессами, 
которые обеспечивают устойчивое поддержание жизни на Земле, возможно 
лишь на основе знания законов формирования и поддержания активного 



 

функционирования экологических систем, обеспечивающих глобальный 
круговорот вещества. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Геоэкология: система наук об интеграции геосфер и общества 
Общий обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности 

человека и возникающих геоэкологических проблем. Основные понятия, 
объект, задачи, методы, эволюция взглядов. 

Геоэкология в системе наук о земле.  Место и связи геоэкологии среди 
наук о земле. Термин геоэкология. Экологические проблемы в географии. 

Теоретические и методологические основы геоэкологии. Цели и задачи, 
природоохранные функции геоэкологии. Экосфера, ее особенности и 
взаимозависимость с обществом. Экологические факторы и их 
взаимодействие в геосистемах. Системный характер проблем геоэкологии. 
Энергетические и  вещественные особенности экосферы. Роль биоты в 
функционировании экосферы. 

 
Основные особенности энергетического баланса Земли 
Основные круговороты вещества: водный, биохимические, циркуляция 

атмосферы и океана. 
Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения. Население мира и его регионов: численность, 
пространственное распределение, возрастная структура, миграции. 
Демографическая политика.  

Потребление природных ресурсов, его региональные и национальные 
особенности, необходимость регулирования. Потребление природных 
ресурсов и геоэкологических услуг. Классификация природных ресурсов.  

 
Экологические последствия антропогенеза  
Преобразующее влияние человека на природу неизбежно. Вносимые его 

хозяйственной и иной деятельностью изменения в природу усиливаются по 
мере развития производительных сил и увеличения массы веществ, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

 
Особо охраняемые природные территории 
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

 



 

Глобальные изменения и стратегии человечества  
Элементы стратегии выживания человечества. Понятие устойчивого 

развития. Законы устойчивого развития по (А.Бартлетту). Гипотезы 
устойчивого развития (по А.Бартлетту). Понятие об экологической экономике. 
Индикаторы геоэкологического состояния и устойчивого развития. 
Управление состоянием окружающей среды на локальном уровне.  

 
Геосферы Земли и деятельность человека  
Земля как сложная динамическая саморегулирующая система. 

Энергетические и вещественные особенности экосферы. Роль биоты в 
функционировании экосферы.  

Геосферы земли, их основные особенности. Изменения энергетического 
баланса и круговоротов вещества под влиянием деятельности человека. 

 
Атмосфера. Влияние деятельности человека  
Основные особенности атмосферы и климата Земли. Антропогенные 

изменения климата Земли и его последствия. Парниковый эффект. 
Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта. 
Особенности загрязнения атмосферы, ее роль в динамической системе 
экосферы. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. 
Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, последствия. 

 
Гидросфера. Влияние деятельности человека 
Воды суши. Основные особенности загрязнения гидросферы. 

Центральная роль воды во многих природных процессах и проблемах 
окружающей среды. Глобальный круговорот воды, его роль в 
функционировании экосферы. Водные ресурсы и водообеспеченность. 
Обеспеченность водными ресурсами республики Казахстан. Основные водные 
артерии. Трансграничные реки. 

 
Педосфера. Влияние деятельности человека  
Основные особенности загрязнения  почв, ее значение в 

функционировании системы Земля. Земельный фонд мира и его 
использование. 

Экологическое состояние земельных ресурсов в республике Казахстан. 
Источники, причины загрязнения и истощения земельных ресурсов.  

 
Литосфера. Влияние деятельности человека  
Строение Земли и литосфера. Большой круговорот вещества и роль в 

нем человека. Антропогенное воздействие на неблагоприятные экзогенные 
процессы. Основные особенности загрязнения литосферы. Основные типы 
техногенных воздействий на литосферу.  Антропогенные геологические 
процессы. 

 



 

Биосфера. Влияние деятельности человека 
Формирование концепции биосферы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере и ноосфере. Концепция живого вещества. Выявление глобальной 
роли живого вещества. Концепция антропогенного воздействия как мощного 
геологического и геохимического фактора. Место человека в экологической 
системе. Современная биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные 
биогеохимические законы В.И.Вернадского. рост производства и нагрузки на 
окружающую среду.  

 
Основные особенности загрязнения биосферы 
Основные свойства биосферы. Воздействия человека на биосферу и их 

последствия. Биосфера как основная среда жизни. Газовый состав атмосферы. 
Роль живых организмов в формировании современной атмосферы. Причины и 
следствия загрязнения атмосферного воздуха. Влияние загрязняющих 
атмосферу факторов на окружающую природную среду. Классификация и 
характеристика выбросов от различных источников. Роль зеленых насаждений 
в снижении загрязнения атмосферного воздуха. Правовые основы охраны 
атмосферного воздуха. Фотохимический смог и причины его образования. 
Отрицательное влияние загрязнения воздуха на почву и растительность. 
Глобальные последствия загрязнения атмосферы: изменение климата Земли, 
уровня радиации, термического режима, ионного состава Мирового океана. 
Состояние атмосферного воздуха в Казахстане.  

 
Современные ландшафты, проблемы обезлесения, опустынивания 
Основные особенности биосферы и ее роль в экосфере. Биотическое 

управление экосферой и роль деятельности человека. Современные 
ландшафты мира. Проблемы опустынивания. Мероприятия по защите земель. 
Рекультивация земель и ее виды. Проблема сохранения биологического 
разнообразия Земли. 

 
Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем 
Анализ функционирования разных природно-технических систем. 

Современные геоэкологические проблемы природно-технических систем. 
Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. Типы добычи 
полезных ископаемых в связи с использованием природных ресурсов  и 
загрязнением окружающей среды. Геоэкологические аспекты промышленного 
производства. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 
Экологические проблемы земледелия, животноводства и скотоводства.  

 
Геоэкологические аспекты энергетики   
Экологические проблемы различных видов производства и потребления 

энергии. Экологически чистые и возобновимые источники энергии. Типы 
промышленности в связи с использованием энергии, сырья и материалов и 
загрязнением окружающей среды. Методы геоэкологического мониторинга. 



 

Научно-технический прогресс и его влияние на природу Казахстана. 
Антропогенез и окружающая среда Казахстана. Экологические последствия 
антропогенеза на территории Казахстана. Экологические свойства природной 
среды Казахстана. Сущность и содержание геоэкологогического 
районирования Казахстана. Актуальные проблемы геоэкологии Казахстана. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Природоохранная и геоэкологическая терминология. 
2. Глобальные экологические проблемы Земли.   
3. Географическая зональность ландшафтов Казахстана. 
4. Антропогенная трансформация экосистем Земли. 
5. Население мира как геоэкологический фактор. 
6. Природные ресурсы Казахстана, его региональные и 

национальные особенности. 
7. Научно-техническая революция, ее роль в формировании 

глобального экологического кризиса. 
8. Изменения климата вследствие увеличения парникового эффекта 

атмосферы. 
9. Основные проблемы качества воды. Водно-экологические 

катастрофы. Экологические последствия колебания уровня Аральского моря. 
10. Земельные ресурсы и продовольственные потребности населения 

мира. 
11. Экологические последствия добычи полезных ископаемых. 
12. Антропогенное ухудшение состояния биосферы: снижение 

естественной биологической продуктивности экосистем. Анализ карты 
опасности антропогенного опустынивания части территории Казахстана. 

13. Стратегия устойчивого развития, ее анализ. Принципы 
устойчивого развития. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Роль природы в становлении и развитии человеческого общества 
2. Природные ресурсы и их рациональное использование 
3. Основные причины загрязнения окружающей среды и их 

социально-экономические последствия. 
4. Рост производства и экологической нагрузки на окружающую 

среду. 
5. Урбанизация и ее влияние на природные ресурсы. 
6. Загрязнение атмосферы и его последствия. 
7. Основные климатооразующие процессы. Атмосферная 

циркуляция, теплооборот и влагооборот. 
8. Ограниченность водных ресурсов, загрязнение водоемов. 



 

9. Изменения биоразнообразия  и его причины. 
10. Альтернативные источники энергии и их роль в сохранении 

природной среды. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
1. Качество природной среды и состояние здоровья населения. 
2. Экологическая безопасность, ее основные факторы 
3. Животный мир РК и его охрана. 
4. Растительный мир РК и его охрана. 
5. Демографический взрыв и его последствия. 
6. Проблемы опустынивания и методы борьбы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В последнее время для оценки качества природной среды широко 

используется экологический и биологический мониторинг. Это дает 
возможность эффективного контроля за состоянием наземных и водных 
экосистем, которые в настоящее время сильно подвержены техногенному 
загрязнению. В течение последних десятилетий во всем мире остро стоит 
вопрос об охране здоровья человека и окружающей его природной среды от 
негативных последствий хозяйственной деятельности, так как, состояние 
биосферы изменяется весьма быстро под воздействием антропогенных 
факторов. Для того чтобы выделить антропогенные изменения на фоне 
природных, возникла необходимость в организации специальных наблюдений 
за изменениями в локальном, региональном и глобальном масштабе 
природных компонентов. Получение объективной качественной и 
количественной информации о состоянии окружающей природной среды и 
характере антропогенного воздействия на нее требует создания системы 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды – организации 
системы мониторинга окружающей  природной среды. Мониторинг 
антропогенных изменений в биосфере является многоцелевой 
информационной системой, в задачи которой входит наблюдение за 
состоянием биосферы, оценка и прогноз этого состояния, определение 
величины антропогенного воздействия на окружающую среду, выявление 
факторов, источников  и степени такого воздействия. 

В результате изучения данного спецкурса  студенты должны знать: 
основные объекты экологического мониторинга: природные среды 
(атмосферный воздух, поверхностные воды суши, морские воды, почва и 
земной покров, ландшафты, геологическая среда); источники антропогенного 
воздействия, приводящие к поступлению в окружающую среду токсичных, 
опасных и экологически вредных веществ (сточные воды, промышленные 



 

выбросы и т. д.), к изменению сложившегося или естественного состояния 
природных сред, изменению ландшафта территорий; природные ресурсы 
(водные, земельные, лесные и прочие); факторы воздействия среды обитания 
(шум, тепловое загрязнение, физические поля); состояние биоты, ее ареалов и 
экосистем; современные методы наблюдения и контроля за состоянием 
природной  среды; 

уметь: определять степень антропогенного воздействия на природную 
среду; анализировать и определять качество природной среды на локальном 
уровне; пользоваться методами лабораторных исследований по 
биологическому и экологическому мониторингам; интерпретировать 
информационные данные на локальном, региональном, глобальном уровнях; 
применять полученные знания в целях использования современных методов  и 
средств мониторинга окружающей среды на примерах учебных данных по 
качеству приземного слоя атмосферы, почв,  водной среды, биологических 
объектов для комплексной экологической оценки территории. 

приобрести: теоретические и практические навыки ввода и организации 
баз данных экологической информации по режимным мониторинговым 
наблюдениям; навыки обработки и регистрации данные наблюдений станций 
экологического мониторинга; навыки постановки и решения конкретных задач 
по использованию всех видов мониторинга окружающей среды. 

межличностные компетенции:   расширение знаний на основе 
информационных технологий; умение выражать свою точку зрения по 
отношению к окружающей среде; способность вырабатывать  свою 
гражданскую позицию.   

 системные компетенции:  владеть общенаучными методами 
исследования предметов, явлений и процессов в биосфере; способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, навыки в сфере 
профессиональной компетентности, анализировать и определять качество 
компонентов природной среды на локальном уровне; пользоваться методами 
лабораторных исследований по экологическому мониторингу; применять 
полученные данные в практической деятельности  для оценки состояния  
природной среды и прогноза происходящих изменений. 

предметные компетенции: основные закономерности наблюдения и 
контроля окружающей среды; сущность, специфика и свойства 
экологического мониторинга; особенности организации мониторинга разных 
иерархических уровней; методология организации сбора экологической 
информации для комплексной оценки экологического состояния окружающей 
среды  на глобальном, региональном и локальном уровнях; определение 
степени антропогенного воздействия на природную среду ; 

Пререквизиты: биологическое разнообразие растений и 
микроорганизмов; биологическое разнообразие животных; экология и 
устойчивое развитие; генетика; физиологию растений и животных; 
почвоведение; химия; экологии растений и животных биоиндикационные 
методы исследования, экологические основы природопользования,  и т.д. 



 

Постреквизиты: освоение курса «Экологический мониторинг» 
позволит в дальнейшем усвоить такие спецкурсы, как: «Восстановление 
нарушенных экосистем», «Экологическое нормирование и экспертиза», 
«Спецпрактикум», «Управление и организация в экологии», 
«Биоиндикационные методы исследования» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
 Введение 

1 

Различные подходы к классификации экологического 
мониторинга.  Классификации видов мониторинга по объектам 
и методам слежения, загрязнителям, пространственным 
масштабам наблюдений 

2 Мониторинг воздействия на окружающую среду. 
Нормирование сбросов и выбросов загрязняющих веществ 

3 Принципы проведения мониторинговых наблюдений  

4 Наземные и дистанционные методы получения первичной 
информации о состоянии природной среды 

5  Мониторинг состояния атмосферного воздуха 
6 Наблюдения за загрязнением природных вод 

7 Мониторинг состояния и антропогенных изменений почв 
и его принципы выполнения 

8 Принципы организации биологического мониторинга 

9 
 Международное сотрудничество и Принципы 

организации экологического  мониторинга в Республики 
Казахстан 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Воздействие человека на природу и его последствия. Необходимость 

контроля за состоянием природной среды.  История развития экологического 
мониторинга, роль межправительственных и международных организаций в 
становлении и развитии экологического мониторинга. Обоснование 
экологического мониторинга, его цель и задачи. Экологический контроль. 
Мониторинг и проблема оптимизации природной среды. 

Цель дисциплины «Экологический мониторинг» ознакомить студентов 
с главными положениями экологических исследований для получения 
оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов 
при обосновании и уточнении экологических прогнозов, воспитание у 
студентов экологичного сознания и формирование ответственности за 
сохранение здоровой среды обитания 



 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов 
представления об организации и структуре мониторинга состояния 
окружающей среды, о видах мониторинга; формирование у студентов знаний 
о приоритетных контролируемых параметрах природной среды, о средствах 
реализации мониторинга (стационарные станции, передвижные посты, 
аэрокосмические системы, автоматизированные системы); формирование у 
студентов умения размещать сеть наблюдения на той или иной территории в 
зависимости от физико-географических условий и эмиссии загрязняющих 
веществ; приобретение навыков применения полученных знаний в процессе 
учебы и будущей практической деятельности. 

Содержание и структура экологического мониторинга. Объекты 
геоэкологического мониторинга. Функции цель и задачи экологического 
мониторинга. Представление о биосфере, экосфере и  природной среде. 
Природная среда как совокупность геосфер и природных комплексов гео- и 
экосистем. Виды воздействия человека на природу. Антропогенные и 
техногенные нагрузки. Последствия антропогенных изменений природы. 
Загрязнение окружающей среды, его виды и источники. Загрязнители и их 
перенос. Истощение природных ресурсов. Деградация ландшафтов. 
Антропогенное опустынивание. Геоэкологический мониторинг как система 
получения информации о состоянии компонентов и комплексов природной 
среды. Объекты геоэкологического мониторинга. Содержание деятельности 
по мониторингу - наблюдения, контроль, оценка, прогноз состояния 
природной среды. Влияние антропогенных изменений среды на здоровье и 
жизнедеятельность населения. 

 
ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Различные подходы к классификации экологического мониторинга.  

Классификации видов мониторинга по объектам и методам слежения, 
загрязнителям, пространственным масштабам наблюдений 

Уровни системы мониторинга: локальный, региональный, глобальный, 
импактный, фоновый и др. Классификация экологического мониторинга 
различных ученых: Израэля, Герасимова, Реймерса и др. Классификация 
систем мониторинга по факторам и источникам воздействия. Блок – схема 
экологического мониторинга. Классификация экологического мониторинга по 
объектам наблюдения, по факторам, источникам и масштабам  воздействия, по 
характеру обобщения информации, по методам наблюдения и т.д. 
Комплексный экологический мониторинг. Классификация систем (подсистем) 
мониторинга. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду. Нормирование 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ 

 
Мониторинг воздействия на окружающую среду. Основы 

экологического нормирования. Понятие качества окружающей среды. 



 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Основные источники 
воздействия на ОС, источники, загрязняющие природные среды. Токсичность, 
ее степень и эффект. Санитарно-гигиенические нормативы. Нормативы 
качества природной среды. ПДК, ПДВ, ПДУ и т. п. Сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ. Санитарно-защитные зоны промышленных 
предприятий. Нормирование в области радиационной безопасности. 

 
Принципы проведения мониторинговых наблюдений 
Наземные методы получения первичной информации о состоянии 

природной среды: геофизические, геохимические, биологические. Здоровье 
населения как индикатор состояния окружающей среды. Аналитические 
методы определения содержания загрязняющих веществ в объектах 
окружающей среды (фотометрический, хроматографический, спектральный 
анализ и др.). 

 
Наземные и дистанционные методы получения первичной 

информации о состоянии природной среды  
Дистанционное (аэрокосмическое) зондирование природной среды. 

Физические основы зондирования. Достоинства дистанционных наблюдений. 
Методы аэрокосмических исследований: фотографирование, телевизионная 
съёмка, спектрометрирование, инфракрасная индикация, микроволновая 
съёмка, активная локация. Использование этих методов для получения 
мониторинговой информации. 

Анализ полученных данных. Методы прогнозирования состояния 
природной среды. Картографический мониторинг. Моделирование как метод 
получения мониторинговой информации. Геоинформационные системы и 
банки данных о состоянии окружающей среды. Организация службы 
мониторинга и ее проблемы. Создание Единой государственной системы 
экологического мониторинга Казахстана (ЕГСЭМ). 

 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха 
Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

Выбор места контроля и его источника. Посты слежения. Проведение 
наблюдений за загрязнением атмосферы на стационарных,  маршрутных и 
передвижных постах.  Контролируемые параметры. Правила организации 
наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городах и населенных 
пунктах. Наблюдения на постах по программам: полной, неполной, 
сокращенной, суточной. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного 
воздуха. Отбор проб воздуха. Методы анализа веществ, загрязняющих 
атмосферу. Создание автоматизированных систем наблюдения. Оценка и 
прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха. Естественные факторы в 
борьбе с атмосферным загрязнением. 

 
Наблюдения за загрязнением природных вод  



 

Задачи и организация наблюдений. Станции и посты слежения. 
Наблюдаемые ингредиенты и показатели. Программа, посвященная водным 
проблемам – ГСМОС. Формирование сети пунктов контроля за качеством 
поверхностных вод. Категории пунктов наблюдений за качеством воды 
водоемов и водотоков. Наблюдение и контроль уровня загрязненности вод по 
физическим, химическим и гидробиологическим показателям. Наблюдения за 
загрязнением морских вод. Методы проведения гидросферного мониторинга 
на глобальном и региональном уровнях. Система образования основного 
стока. Большие и малые реки РК и влияние на них антропогенных факторов. 
Оценка и прогнозирование качества воды в водоёмах. Развитие автоматизации 
наблюдений. 

 
Мониторинг состояния и антропогенных изменений почв и его 

принципы выполнения  
Почвенный мониторинг и его принципы выполнения. Показатели 

почвенного экологического мониторинга. Виды почвенного мониторинга. 
Объекты почвенного мониторинга. Удобрения, пестициды, гербициды, 
фунгициды, мониторинг применения ядовитых химикатов. Контроль 
содержания тяжелых металлов в почве. Наблюдение за состоянием 
плодородия, уровни засоления, водная и ветровая эрозия почв. Прогноз 
изменения почвенных свойств в зависимости от освоения, орошения, 
опустынивания. Мониторинг опустынивания. Контролируемые параметры и 
методы их определения. Картографирование, оценка и прогнозирование 
состояния почвенного покрова. 

 
Принципы организации биологического мониторинга  
Биологический мониторинг и его уровни. Биоиндикационные методы 

определения загрязнения окружающей среды. Антропогенные факторы, 
вызывающие стресс у организмов. 

Живые организмы как индикаторы качества окружающей среды. Тест-
системы для выявления экотоксикантов: микробные, растительные, животные. 
Требования к характеристикам биотестов. Экспресс-методы биотестирования. 
Биоиндикация для оценки степени загрязнения наземных и водных экосистем. 
Закономерности биоиндикации на различных уровнях организации живой 
материи. Критерии оценки состояния биоты. Исследование растительности 
как индикатора состояния окружающей среды. 

 
Международное сотрудничество и Принципы организации 

экологического  мониторинга в Республики Казахстан 
Мониторинг экологического состояния экосистем  в зонах 

экологической дестабилизации регионов Казахстана. Экологический контроль 
в районе космодрома «Байконур», Аральского моря, Каспия, озера Балхаш и 
других регионов экологического риска РК.  Принципы организации 
радиоэкологического мониторинга территорий РК. Мониторинг пастбищных 



 

территорий Казахстана. Международное сотрудничество в области 
мониторинговых исследований. Международные организации по охране 
природы. Международные договоры, соглашения, конвенции и участие в них 
РК. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Единая государственная система экологического мониторинга 

Республики Казахстан. Экологический кодекс. 
2. Фоновый мониторинг загрязнения в природных средах. 
3. Отбор проб природных объектов в процессе проведения 

мониторинговых исследований. 
4. Проблема отходов. Критерии экологичности технологических 

процессов. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. 
5. Проблемы почвенного мониторинга в Республике Казахстан.  
6. Почвенный мониторинг. Контроль содержания тяжелых металлов 

в почве. 
7. Экологический паспорт предприятия. 
8. Влияние изменения климата на состояние окружающей среды и  

здоровье человека.  Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата 1992г. 

9. Характеристика ксенобиотиков, экотоксикантов и  
суперэкотоксикантов. Основные загрязнители ОС, влияющие на здоровье 
человека и их классификация. 

10. Приоритетные направления экологического мониторинга.  
Примеры и характеристика приоритетных ЗВ. 

11. Виды обследования загрязнения атмосферы. 
12. Виды постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. 

Программы наблюдений. 
13. Выбор места расположения стационарного поста наблюдения. 

Факторы, определяющие количество постов. Продолжительность и высота 
отбора проб воздуха. Перечень веществ, подлежащих контролю. 

14. Особенности отбора проб воздуха на стационарных постах 
(оборудование, периодичность работы, ведение записей). 

15. Формирование сети наблюдений за качеством воды водотоков 
(расположение  и количество створов наблюдения, вертикалей и горизонтов). 

16. Мониторинг территорий нефте- и газодобычи. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ И 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Экологическая характеристика Приаралья. Использование 
системы мониторинга.  



 

2. Регионы экологического риска Восточного Казахстана. 
Мониторинг. 

3. Радиационные положения в РК в различных регионах. 
Радиоэкологический мониторинг.  

4. Заповедники РК. Мониторинг биосферных заповедников, 
государственных заказников, национальных парков. 

5. Экологический мониторинг водных ресурсов Казахстана.  
6. Экологический мониторинг растительных ресурсов Казахстана.  
7. Экологический мониторинг животных ресурсов Казахстана.  
8. Основные виды вмешательства человека в экологические 

процессы. 
9. Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления 

окружающей среды. 
10. Деградация экосистем Казахстана и ее причины. 
11. Роль биоиндикационных исследований в экологии. 
12. Качество и санитарно-гигиенические нормативы атмосферного 

воздуха РК. 
13. Качество и санитарно-гигиенические нормативы питьевой воды в 

РК. 
14. Методы проведения  мониторинга на различных уровнях 
15. Состояние здоровья населения в РК. 
16. Космический мониторинг и его значение. 
17. Государственный мониторинг РК. 
18. Сейсмический мониторинг и его значение. 
19. Дистанционные методы наблюдений. 
20. Международное  содружество в области мониторинговых 

исследований. 
21. Экологические проблемы РК. 
22. Генетические последствия загрязнения окружающей среды 
23. Экологический мониторинг и организация контроля за состоянием 

природной среды.  
24. Анализ одного  из регионов РК с экологической дестабилизацией, 

экологическим кризисом или экологическим бедствием. Меры по улучшению 
экологической ситуации.  

 
ПРИМЕНРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКЧИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Организация контроля условий окружающей среды и ее 
мониторинг. 

2. Мониторинг воздушной среды (контроль выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортом. Определение микроклимата и запыленности 
воздуха в помещении)  

3. Рассмотреть все типы загрязнителей атмосферы.  



 

4. Классификация и виды экологического мониторинга. Объекты и 
показатели экологического мониторинга. 

5. Биологический мониторинг состояния окружающей среды 
(биологические методы контроля загрязнения атмосферного воздуха, воды, 
почвы). 

6. Биологические методы контроля. Хвоя сосны обыкновенной как 
биоиндикатор загрязнения урбанизированных территорий. 

7. Показатели качества питьевой воды и методы его определения.  
8. Почвенный мониторинг. Контроль содержания тяжелых металлов 

в почве. 
9. Определение пестицидов в почве. 
10. Изучение влияния антропогенных факторов на биоту  (опредление 

устойчивости растений к высоким температурам, к засолению почвы) 
11. Характеристика некоторых экотоксикантов (расчеты выбросов 

токсических  веществ в окружающую среду) 
12. Мониторинг загрязнения снежного покрова. 
13. Рассмотрение структуры сети мониторинга в Республике 

Казахстан и нанесение их на карту страны. 
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