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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KTPZhOZhB 7201 ҚАЗІРГІ  ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 
ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІМДІКТЕР ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАҒАСЫ 

 
 (ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 
Көлемі - 3 кредит 

 
Авторлары: 

Мухитдинов Н.М. - биология ғылымдарының докторы,  
биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының профессоры 
Инелова З.А. - биология ғылымдарының кандидаты, биоалуантүрлілік 

және биоресурстар кафедрасының доценты м.а. 
 

Пікір жазғандар: 
Айдарбаева Д.К. - биология ғылымдарының докторы,  Абай атындағы  

Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ботаника және жалпы биология 
кафедрасының профессоры  

Шулембаева К.К. - биология ғылымдарының докторы,   әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің биология және биотехнология 

факультетінің молекулалық биология және генетика кафедрасының 
профессоры  

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Қазіргі  табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының 

бағасы» пәнінің негізгі мақсаты докторанттарды Қазақстан флорасы және 
өсімдіктерінің табиғи ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қазақстанның қазіргі өсімдіктер әлемі бірегей қайталанбайтын және 
әртүрлі: ол шамамен 6000 түрлерден тұрады. Бірақ та, олардың саны 
шекаралас елдермен (Ресей, Орта Азия Республикалары және Кавказ бен) 
салыстырғанда айтарлықтай мол емес. 

Ол бірқатар қолайсыз жағдайлармен түсіндіріледі. Қазақстанның көп 
территориясын алып жатқан құмды шөлдер мен топырақ және климат 
жағдайларына байланысты. Қазақстанның көп бөлігінің геологиялық даму 
тарихының жастығына да байланысты. Тек Палеоген-Неогенде ғана Үстірт 
жотасы, Бетпақ- Дала шөлі, Каспий ойпаты және Тұран жазықтығы теңіз 
суынан босады. Соған байланысты бұл территорияларда өсімдік жабындары 
толық қалыптасып үлгермеді. 

Қазақстанның таулы аймақтары өсімдіктерге өте бай. Оның ерекшелігі 
белдеулердің биіктігіне байланысты. Батыс Тянь-Шаньда флораның Орта 
Азиялық және Жерорта теңіздік элементтері ерекше мол. 

Сырдария-Қаратау флорасы одан да молырақ. Мұнда өсімдіктердің 
1000 астам түрлері кездеседі. 
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Солтүстіктен оңтүстікке 1600 км-ге созылған жазықтықта дала және 
шөл өсімдіктері басым. 

Қазақстан өсімдіктер жабынында қазіргі уақытта геоботаникалық 
тұрғыдан қарағанда қылқанжапырақты ормандар (Оңтүстік Алтай), Батыс 
Сібірдегі (Солтүстік Қазақстан) орманды далалары, евразиялық далалар 
(Волга-Жайық, Мұғалжар-Торғай, Есіл-Аура, Ұлытау, Сарысу) азия шөлдері 
(Тұран жазықтығы, Солтүстік Тянь-Шань, Қаратау). 

Осы және басқа курстардан алынған әдістерді пайдалана отырып, 
өсімдіктерді трансформациялауда экологиялық жағдайының рөлін бағалау, 
табиғатты пайдаланудың әртүрлі түрлеріндегі өсімдіктердің құрылымы мен 
құрамындағы туған өзгерістерді байқау. «Қазіргі  табиғатты пайдалану 
жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы» курсы «Өсімдіктер 
систематикасы», «Фитоценология», «Өсімдіктер экологиясы», 
«Топырақтану», «Өсімдіктер жамылғысын тиімді пайдалану және 
биологиялық алуантүрлілікті сақтау» және т.б. пәндерді игеру барысында 
алған білімдерінің негізінде зерттеудің практикалық дағдыларын 
қалыптастыру. 

«Қазіргі  табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының 
бағасы» курсы «Жалпы экология», «Биогеоценология» және басқа 
биологиялық пәндермен байланысты. 

«Қазіргі  табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының 
бағасы» пәнінің бағдарламасы 6D061300 - Геоботаника типтік оқу 
жоспарына сәйкес құрастырылған. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
 Кіріспе 

1. Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынына жалпы 
сипаттамасы 

2. Қазақстан өсімдіктер қауымын қорғау проблемалары 
3. Қазақстан ормандары. Ормандар морфологиясы, 

экологиясы және типологиясы 
4. Жетісу, Тянь-Шань және Алай  Қара Қылқан жапырақты 

ормандарына флора-генетикалық талдау 
5. Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы 

және өсімдік жабыны ерекшеліктері 
6. Дала флорогенезінің Алтай-Монгол орталығы және 

Қазақстан далаларының қалыптасуындағы рөлі 
7. Қазақстан шөлдері, олардың өсімдітер жабыны, олардың 

ботаника-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық 
типтері 

8. Тұран ойпаты құмды шөлдері, флорасы және өсімдіктер 
жабыны тарихы 
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9. Биік таулар белдеулеріндегі өсімдіктер жабыны 
ерекшеліктері 

10. Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, 
кілттік ботаникалық территориялар және олардың 
биоалуантүрлілігін сақтау стратегиясын іске асырудағы 
маңызы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Биоалуантүрлілік ұғымы қоршаған орта турал БҰҰ-ның 1972 жылы 

Стокгольмде болған конференциясынан кейін ғлымда кеңінен қолданыла 
бастады. Ол конференцияда экологтар дүние жүзі мемлекеттерінің   саяси 
басшыларының адамдардың кез келген қызметін атқарғанда тірі табиғатты 
қорғауға басмдылық беру керектігіне көздерін жеткізді. 

Курстың міндеті қоршаған орта компоненттерімен өсімдіктердің өзара 
байланысы туралы түсінікті, шаруашылықтағы әртүрлі факторлардың 
өсімдіктерге әсерін талдау және заңдылықтарға сәйкес табиғатты 
пайдаланудағы зиянды әрекеттерді шектеу қабілеттілігін қалыптастыру. 

«Жағдайындағы өсімдіктердің күйін бағалау» пәнін оқығанда 
докторанттар білуі керек:  

- өсімдіктер жабыны құрылымының негізгі заңдылықтарын; 
- өсімдіктер жабынының динамикасының негізгі заңдылықтарын; 
- аймақтардың экологиялық жағдайларын; 
- табиғатты пайдаланудың әртүрлі түрлерінің әсер ету факторларын; 
- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау аясындағы 

заңдарды; 
- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау аясындағы 

нормативтік құжаттарды; 
- жаңартылған теоремалар және оларды талдауды. 
Қолынан келуі керек: 
- әртүрлі факторлар әсерінен өсімдіктердің жағдайын бағалау; 
- экожүйелердің құрылымдық қызметтің ұйымдасуын талдау; 
- тәуелсіз зерттеулер әдістерін меңгеру және олардың нәтижелерін 

жоғары деңгейде түсіндіру; 
- теория мен практиканың дамуын талдау және сын көзбен бақылау; 
- алған білімін ғылыми, өндірістік және практикалық міндеттерді 

шешуге пайдалану. 
Жиырма жылдан кейін, 1992 жылы Рио-де-Жанейрода БҰҰ-ның 

«Қоршаған орта және даму туралы» конференциясында, биологиялық 
алуантүрлілік туралы Конвенция қабылданды. Ол конвенцияға 100-ден астам 
мемлекеттер қол қойды, оның ішінде Қазақстан да бар. Ол биоалуантүрлілік 
туралы Конвенция ратификацияланғаннан кейін Қазақстанда оны іске асыру 
жұмыстары белсенді басталды. Қазақстанда табиғатты қорғауға қатысты 
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бірнеше заңдар қабылданды. Қазақстан Президентінің үкімімен 
«Қазақстанның тұрақты дамуға өту конвенциясы» бекітілді. Онда 
Қазақстанның дамуының ең маңызды бағыттарының бірі ретінде 
биоалуантүрлілікті сақтау туралы көрсетілген. Содан бері Қазақстанда 
биоалуантүрлілікті сақтаудың ұлттық стратегиясы қабылданды, 
биоалуантүрлілікті сақтаудың механизмдері жасалуда, ұлттық саябақтарға, 
қорықтарға қолдау көрсетілуде. Қазақстанның әртүрлі аудандарында 
экологиялық жағдайды жақсарту және биоалуантүрлілікті сақтау туралы 
шаралар іске асырылуда. Әртүрлі деңгейде талқыланатын биоалуантүрлілікті 
сақтау мәселелері баяғыда «Биология», «Экология» және «Геоботаника» 
мамандықтарының оқу жоспарларында, білім беру стандарттарында 
қамтылып көрсетілуі керек еді. Бірақ та, биоалуантүрлілік феноменін оның 
жағдайын бағалау тұрғысынан зерттеп тұрақты даму үшін биоалуантүрлілікті 
сақтаудың маңызы туралы және т.б. жеткіліксіз көрсетілген.  Бұл мәселе 
туралы оқу құралдары да жеткіліксіз. 

Пәннің тақырыбы және міндеттері. Негізгі терминдер және ұғымдар. 
Табиғатты пайдаланудың материалдық базасы. Экожүйелердің құрылымдық-
қызметтік ұйымдасулары.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынының жалпы 

сипаттамасы 
Қазақстан флорасының бірегейлігі және оның даму процесі (генезис). 

Флораның және өсімдіктер жабынының реликтіліктеріне сипаттама. 
Қазақстанның пайдалы өсімдіктерін инвентаризациялау нәтижелері. 
Қазақстан өсімдік жабынын  фратрияларға   бөлу (Сочава В.Б., Быков Б.А.). 
Қазақстан өсімдіктер жабынының негізгі типтері. 

 
Қазақстан өсімдіктер қауымын қорғау проблемалары 
ҚазССР қоршаған ортаны қорғау туралы заңы (1991). ҚР 

территориясындағы табиғи ресурстарды пайдаланумен қоршаған ортаға 
әсеріне байланысты шаруашылық және басқа да әрекеттерді жүзеге асыру 
барысында табиғи ресурстарды өндіру және пайдалану, қоршаған ортаны 
сақтау және қалпына келтіру, қорғау аясындағы қатынастарды реттейтін 
экологиялық кодексі (2007). Орман кодексі (2003),  20 маусым 2003 ж. жер 
кодексі және т.б. «Ерекше қорғалатын табиғи территориялар туралы» (2006) 
ҚР заңы және т.б. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатында 
халықаралық ынтымақтастық. Биологиялық алуантүрлілік конвенциясы (Рио-
92). Биологиялық алуантүрлілік балансын пайдалану мен сақтау бойынша 
жүргізілетін іс-шаралардың ұлттық жоспары.  

Өсімдіктерді қалпына келтіру шаралары. 
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Қазақстан ормандары. Ормандар морфологиясы, экологиясы және 
типологиясы 

Дүние жүзі ормандарына жалпы шолу. Қазақстан ормандары 
ерекшеліктері. Ормандар морфологиясы, экологиясы және типологиясы. 
Шренк шыршасы ормандары. Ормандардың биосфералық және әлеуметтік 
рөлі. 

Европа ормандары және олардың сипаттамасы. Орталық, Оңтүстік 
және Шығыс Европа ормандары, ол ормандарды қалыптастыратын негізгі 
породалар. 

 
Жетісу (Жоңғар), Тян-Шань және Алай Қара-Қылқан жапырақты 

ормандарына флора-генетикалық талдау 
Ормандар эдификаторлары. Қарақылқан жапырақты ормандардың 

байырғы ядросы. Қара қылқан жапырақты ормандардың генетикалық 
классификациясы. Торғай флорасының ескі элементтері және далалық 
элементтер. тіршілік формалары. 

 
Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы және 

өсімдік жабыны ерекшеліктері 
Далалар типтері, олардың ерекшеліктері, флорасы және 

классификациясы. Табиғи жағдайлары, далалар климаты. Щөлдер туралы 
түсінік, классификациясы. Шөлдердің шаруашылықтағы маңызы. Орта Азия 
және Қазақстан шөлдері. Шөлдегі өсімдіктерді аудандастыру принциптері. 
Шөлдердің ботанико-географиялық типтері. 

Қазақстан биік таулары флорасы және өсімдіктер жабыны 
ерекшеліктері. Қазақстанның ең жас өсімдіктер типінің қалыптасуы және 
ерекшеліктері. Альпі және Субальпі шалғындықтарының өнімділігі және 
көлемі. 

 
Дала флорогенезінің Алтай –Монгол орталығы және Қазақстан 

далаларының қалыптасуындағы рөлі 
Дала флорогенезінің Алтай-Монгол орталығы және оның Қазақстан 

далаларының қалыптасуындағы рөлі. Алтай-Монгол облысының қысқаша 
тарихы. Алтай-Монгол тау облысының далалық флорасына қысқаша талдау. 
Дала флорасының байлығы ядросы және флорогенетикалық талдаудың 
негізгі принциптері. 

 
Қазақстан шөлдері, олардың өсімдіктер жабыны, олардың 

ботаника-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық типтері 
Шөлдер туралы түсінік олардың классификациясы. Қазақстан шөлдері, 

олардың өсімдіктер жабыны. Ботанико-географиялық және негізгі эколого-
ценотикалық типтері (жусанды, көпжылдық сораңды, псаммофитті, 
сексеуілді, астрагалді, шырмауық, азжылдықтарлы, талломды). 
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Тұран ойпаты құмды шөлдері, флорасы және өсімдіктер жабыны 
тарихы 

Тұран ойпаты құмды шөлдер. Өсімдіктер жабыны тарихы. Құмды 
шөлдер флорасының байлығы ядросы. 

 
Биік таулар белдеуіндегі өсімдіктер жабыны ерекшеліктері 
Биік таулық ормандар өсімдіктер жабыны ерекшеліктері. Жалпы 

сипаттамасы. Өсімдіктердің белдеулерге бөлінудегі типологиясы. 
 
Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, кілттік  

ботаникалық территориялар және олардың биоалуантүрлілігін сақтау 
стратегиясын іске асырудағы маңызы 

Табиғатты қорғаудағы басты шаралар негізінен өлуі қаупіндегі және 
саны қысқарып бара жатқан түрлерге бағытталады. Белгілі болғандай, 
адамның әрекеті түрлердің тіршілік етуіне үлкен проблемаларды алып келеді. 
Түрлердің жақсы сақталуына биологтар, геоботаниктер және экологтар 
популяцияның әртүрлі орта жағдайларында популяциялардың төзімділігін 
анықтау керек. Сол үшін популяция-демонстрационды мәліметтердің жинағы 
керек. 

 
СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Табиғи жүйелер, оның құрылымы мен қызметі. 
2. Табиғи ресурстар, оларды тиімді пайдалану, сақтау және өндіру. 
3. Экологиялық нормалау және экологиялық экспертиза. 
4. Өндірістік процестермен басқа жұмыстардағы өсімдіктер 

мониторингі және фондық зерттеулер. 
5. Экологиялық заңдылық. Экологиялық менеджмент. 
6. Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайындағы өсімдіктердің 

жағдайын бағалау мәселелері. 
7. Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, кілттік  

ботаникалық территориялар және олардың биоалуантүрлілігін сақтау 
стратегиясын іске асырудағы маңызы 

8. Тұран ойпаты құмды шөлдері,флорасы және өсімдіктер жабыны 
тарихы 

9. Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынының жалпы 
сипаттамасы 

10. Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы және 
өсімдік жабыны ерекшеліктері 

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Экожүйенің құрылымдық-функциональды ұйымдастырылуы. 
2. Әртүрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің антропогендік 

динамикасы. 
3. Табиғатты пайдаланудың әртүрлі жағдайындағы өсімдіктер 

жамылғысы мен флораның қазіргі жағдайын бағалау. 
4. Биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында мониторинг жүргізу. 
5. ГИС-технологияны пайдалану арқылы фитоэкологиялық карта 

жасау. 
6. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық 

ынтымақтастық. 
7. Өсімдіктерді қалпына келтіру шаралары. 
8. Ботанико-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық 

типтері. 
9. Қазақстан шөлдері. 
10. Қазақстан ормандары ерекшеліктері. 
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КОККZh 7201 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨСІМДІК КАБАТЫНЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
 (бейіндік бағыт) 

 
Көлемі -  3 кредит 

 
Авторлары: 

Мухитдинов Н.М. -  биология ғылымдарының докторы,  
биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының профессоры  
Инелова З.А.- биология ғылымдарының кандидаты, биоалуантүрлілік 

және биоресурстар кафедрасының доценты м.а. 
 

Пікір жазғандар: 
Айдарбаева Д.К. - биология ғылымдарының докторы,  Абай атындағы  

Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ботаника және жалпы биология 
кафедрасының профессоры  

Шулембаева К.К. - биология ғылымдарының докторы,   әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ биология және биотехнология факультеті молекулалық 

биология және генетика кафедрасының профессоры  
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Қазақстанның өсімдік кабытының қазіргі жағдайы» пәнінің негізгі 
мақсаты докторанттарды Қазақстан флорасы және өсімдіктерінің табиғи 
ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қазақстанның қазіргі өсімдіктер әлемі бірегей қайталанбайтын және 
әртүрлі: ол шамамен 6000 түрлерден тұрады. Бірақ та, олардың саны 
шекаралас елдермен (Ресей, Орта Азия Республикалары және Кавказ бен) 
салыстырғанда айтарлықтай мол емес.Ол бірқатар қолайсыз жағдайлармен 
түсіндіріледі. Қазақстанның көп территориясын алып жатқан құмды шөлдер 
мен топырақ және климат жағдайларына байланысты. Қазақстанның көп 
бөлігінің геологиялық даму тарихының жастығына да байланысты. Тек 
Палеоген-Неогенде ғана Үстірт жотасы, Бетпақ- Дала шөлі, Каспий ойпаты 
және Тұран жазықтығы теңіз суынан босады. Соған байланысты бұл 
территорияларда өсімдік жабындары толық қалыптасып үлгермеді. 

Қазақстанның таулы региондары өсімдіктерге өте бай. Оның 
ерекшелігі белдеулердің биіктігіне байланысты. Батыс Тянь-Шаньда 
флораның Орта Азиялық және Жерорта теңіздің элементтері ерекше мол. 

Сырдария-Қаратау флорасы одан да молырақ. Мұнда өсімдіктердің 
1000 астам түрлері кездеседі. 

Солтүстіктен оңтүстікке 1600 км-ге созылған жазықтықты дала және 
шөл өсімдіктері басым. 
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Қазақстан өсімдіктер жабынында қазіргі уақытта геоботаникалық 
тұрғыдан қарағанда қылқанжапырақты ормандар (Оңтүстік Алтай), Батыс 
Сібірдегі (Солтүстік Қазақстан) орманды далалары, евразиялық далалар 
(Волга-Жайық, Мұғалжар-Торғай, Есіл-Аура, Ұлытау, Сарысу) азия шөлдері 
(Тұран жазықтығы, Солтүстік Тянь-Шань, Қаратау). 

Осы және басқа курстардан алынған әдістерді пайдалана отырып, 
өсімдіктерді трансформациялауда экологиялық жағдайының рөлін бағалау, 
табиғатты пайдаланудың әртүрлі түрлеріндегі өсімдіктердің құрылымы мен 
құрамындағы туған өзгерістерді байқау. «Қазақстанның өсімдік кабытының 
қазіргі жағдайы» курсы «Өсімдіктер систематикасы», «Фитоценология», 
«Өсімдіктер экологиясы», «Топырақтану», «Өсімдіктер жамылғысын тиімді 
пайдалану және биологиялық алуантүрлілікті сақтау» және т.б. пәндерді 
игеру барысында алған білімдерінің негізінде зерттеудің практикалық 
дағдыларын қалыптастыру. 

«Қазақстанның өсімдік кабытының қазіргі жағдайы» курсы «Жалпы 
экология», «Биогеоценология» және басқа биологиялық пәндермен 
байланысты. 

«Қазақстанның өсімдік кабытының қазіргі жағдайы» пәнінің 
бағдарламасы 6D061300 - Геоботаника типтік оқу жоспарына сәйкес 
құрастырылған. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

 Кіріспе 

1. Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынына жалпы 
сипаттамасы 

2. Қазақстан өсімдіктер қауымын қорғау проблемалары 

3. Қазақстан ормандары. Ормандар морфологиясы, экологиясы 
және типологиясы 

4. Жетісу, Тянь-Шань және Алай  Қара Қылқан жапырақты 
ормандарына флора-генетикалық талдау 

5. Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы және 
өсімдік жабыны ерекшеліктері 

6. Дала флорогенезінің Алтай-Монгол орталығы және Қазақстан 
далаларының қалыптасуындағы рөлі 

7. Қазақстан шөлдері, олардың өсімдітер жабыны, олардың 
ботаника-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық типтері 

8. Тұран ойпаты құмды шөлдері, флорасы және өсімдіктер жабыны 
тарихы 

9. Биік таулар белдеулеріндегі өсімдіктер жабыны ерекшеліктері 

10. 
Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, кілттік 

ботаникалық территориялар және олардың биоалуантүрлілігін 
сақтау стратегиясын іске асырудағы маңызы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Биоалуантүрлілік ұғымы қоршаған орта турал БҰҰ-ның 1972 жылы 

Стокгольмде болған конференциясынан кейін ғлымда кеңінен қолданыла 
бастады. Ол конференцияда экологтар дүние жүзі мемлекеттерінің   саяси 
басшыларының адамдардың кез келген қызметін атқарғанда тірі табиғатты 
қорғауға басмдылық беру керектігіне көздерін жеткізді. 

Курстың міндеті қоршаған орта компоненттерімен өсімдіктердің өзара 
байланысы туралы түсінікті, шаруашылықтағы әртүрлі факторлардың 
өсімдіктерге әсерін талдау және заңдылықтарға сәйкес табиғатты 
пайдаланудағы зиянды әрекеттерді шектеу қабілеттілігін қалыптастыру. 

«Қазақстанның өсімдік кабытының қазіргі жағдайы» курсын оқу 
нәтижесінде докторанттар білуі қажет: 

- өсімдіктер жабынының құрылымының негізгі заңдылықтарын; 
- өсімдіктер жабынының динамикасының негізгі заңдылықтарын; 
- аймақтық экологиялық жағдайларын; 
- табиғатты пайдаланудың әртүрлі түрлерінің әсер ету факторларын; 
- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау аясындағы 

заңдылықтарын; 
- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау аясында 

нормативті құжаттар мен заңдарын; 
- жаңартылған теориялар және оларды талдауды 
Қолынан келуі керек: 
- әртүрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің жағдайын бағалау; 
- экожүйені функционалды-құрылымдық ұйымдастыруды талдау; 
- тәуелсіз зерттеулер әдістерін меңгеру және олардың нәтижелерін 

жоғары деңгейде түсіндіру; 
- теория мен практиканың дамуын талдау және критикалық бақылау; 
- практикалық, өндірістік және ғылыми міндеттерді шешу барысында 

алынған білімді қолдана білуі тиіс. 
Жиырма жылдан кейін, 1992 жылы Рио-де-Жанейрода БҰҰ-ның 

«Қоршаған орта және даму туралы» конференциясында, биологиялық 
алуантүрлілік туралы Конвенция қабылданды. Ол конвенцияға 100-ден астам 
мемлекеттер қол қойды, оның ішінде Қазақстан да бар. Ол биоалуантүрлілік 
туралы Конвенция ратификацияланғаннан кейін Қазақстанда оны іске асыру 
жұмыстары белсенді басталды. Қазақстанда табиғатты қорғауға қатысты 
бірнеше заңдар қабылданды. Қазақстан Президентінің үкімімен 
«Қазақстанның тұрақты дамуға өту конвенциясы» бекітілді. Онда 
Қазақстанның дамуының ең маңызды бағыттарының бірі ретінде 
биоалуантүрлілікті сақтау туралы көрсетілген. Содан бері Қазақстанда 
биоалуантүрлілікті сақтаудың ұлттық стратегиясы қабылданды, 
биоалуантүрлілікті сақтаудың механизмдері жасалуда, ұлттық саябақтарға, 
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қорықтарға қолдау көрсетілуде. Қазақстанның әртүрлі аудандарында 
экологиялық жағдайды жақсарту және биоалуантүрлілікті сақтау туралы 
шаралар іске асырылуда. Әртүрлі деңгейде талқыланатын биоалуантүрлілікті 
сақтау мәселелері баяғыда «Биология», «Экология» және «Геоботаника» 
мамандықтарының оқу жоспарларында, білім беру стандарттарында 
қамтылып көрсетілуі керек еді. Бірақ та, биоалуантүрлілік феноменін оның 
жағдайын бағалау тұрғысынан зерттеп тұрақты даму үшін биоалуантүрлілікті 
сақтаудың маңызы туралы және т.б. жеткіліксіз көрсетілген.  Бұл мәселе 
туралы оқу құралдары да жеткіліксіз. 

Пәннің тақырыбы және міндеттері. Негізгі терминдер және ұғымдар. 
Табиғатты пайдаланудың материалдық базасы. Экожүйелердің құрылымдық-
қызметтік ұйымдасулары. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынының жалпы 

сипаттамасы 
Қазақстан флорасының бірегейлігі және оның даму процесі (генезис). 

Флораның және өсімдіктер жабынының реликтіліктеріне сипаттама. 
Қазақстанның пайдалы өсімдіктерінің инвентаризациялық нәтижелері. 
Қазақстан өсімдік жабынын фратрияларға бөлу (Сочава В.Б., Быков Б.А.). 
Қазақстан өсімдіктер жабынының негізгі типтері. 

 
Қазақстан өсімдіктер қауымын қорғау проблемалары 
ҚазССР қоршаған ортаны қорғау туралы заңы (1991). ҚР 

территориясындағы табиғи ресурстарды пайдаланумен қоршаған ортаға 
әсеріне байланысты шаруашылық және басқа да әрекеттерді жүзеге асыру 
барысында табиғи ресурстарды өндіру және пайдалану, қоршаған ортаны 
сақтау және қалпына келтіру, қорғау аясындағы қатынастарды реттейтін 
экологиялық кодексі (2007). Орман кодексі (2003),  20 маусым 2003 ж. жер 
кодексі және т.б. «Ерекше қорғалатын табиғи территориялар туралы» (2006) 
ҚР заңы және т.б. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатында 
халықаралық ынтымақтастық. Биологиялық алуантүрлілік конвенциясы (Рио-
92). Биологиялық алуантүрлілік балансын пайдалану мен сақтау бойынша 
жүргізілетін іс-шаралардың ұлттық жоспары.  

Өсімдіктерді қалпына келтіру шаралары. 
 
Қазақстан ормандары. Ормандар морфологиясы, экологиясы және 

типологиясы 
Дүние жүзі ормандарына жалпы шолу. Қазақстан ормандары 

ерекшеліктері. Ормандар морфологиясы, экологиясы және типологиясы. 
Шренк шыршасы ормандары. Ормандардың биосфералық және әлеуметтік 
рөлі. 
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Европа ормандары және олардың сипаттамасы. Орталық, Оңтүстік 
және Шығыс Европа ормандары, ол ормандарды қалыптастыратын негізгі 
породалар. 

 
Жетісу (Жоңғар), Тян-Шань және Алай Қара-Қылқан жапырақты 

ормандарына флора-генетикалық талдау 
Ормандар эдификаторлары. Қарақылқан жапырақты ормандардың 

байырғы ядросы. Қара қылқан жапырақты ормандардың генетикалық 
классификациясы. Торғай флорасының ескі элементтері және далалық 
элементтер. тіршілік формалары. 

 
Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы және 

өсімдік жабыны ерекшеліктері 
Далалар типтері, олардың ерекшеліктері, флорасы және 

классификациясы. Табиғи жағдайлары, далалар климаты. Щөлдер туралы 
түсінік, классификациясы. Шөлдердің шаруашылықтағы маңызы. Орта Азия 
және Қазақстан шөлдері. Шөлдегі өсімдіктерді аудандастыру принциптері. 
Шөлдердің ботанико-географиялық типтері. 

Қазақстан биік таулары флорасы және өсімдіктер жабыны 
ерекшеліктері. Қазақстанның ең жас өсімдіктер типінің қалыптасуы және 
ерекшеліктері. Альпі және Субальпі шалғындықтарының өнімділігі және 
көлемі. 

 
Дала флорогенезінің Алтай –Монгол орталығы және Қазақстан 

далаларының қалыптасуындағы рөлі 
Дала флорогенезінің Алтай-Монгол орталығы және оның Қазақстан 

далаларының қалыптасуындағы рөлі. Алтай-Монгол облысының қысқаша 
тарихы. Алтай-Монгол тау облысының далалық флорасына қысқаша талдау. 
Дала флорасының байлығы ядросы және флорогенетикалық талдаудың 
негізгі принциптері. 

 
Қазақстан шөлдері, олардың өсімдіктер жабыны, оладың 

ботаника-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық типтері 
Шөлдер туралы түсінік олардың классификациясы. Қазақстан шөлдері, 

олардың өсімдіктер жабыны. Ботанико-географиялық және негізгі эколого-
ценотикалық типтері (жусанды, көпжылдық сораңды, псаммофитті, 
сексеуілді, астрагалді, шырмауық, азжылдықтарлы, талломды). 

 
Тұран ойпаты құмды шөлдері, флорасы және өсімдіктер жабыны 

тарихы 
Тұран ойпаты құмды шөлдер. Өсімдіктер жабыны тарихы. Құмды 

шөлдер флорасының байлығы ядросы. 
 
Биік таулар белдеуіндегі өсімдіктер жабыны ерекшеліктері 
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Биік таулық ормандар өсімдіктер жабыны ерекшеліктері. Жалпы 
сипаттамасы. Өсімдіктердің белдеулерге бөлінудегі типологиясы. 

 
Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, кілттік 

ботаникалық территориялар және олардың биоалуантүрлілігін сақтау 
стратегиясын іске асырудағы маңызы 

Табиғатты қорғаудағы басты шаралар негізінен өлуі қаупіндегі және 
саны қысқарып бара жатқан түрлерге бағытталады. Белгілі болғандай, 
адамның әрекеті түрлердің тіршілік етуіне үлкен проблемаларды алып келеді. 
Түрлердің жақсы сақталуына биологтар, геоботаниктер және экологтар 
популяцияның әртүрлі орта жағдайларында популяциялардың төзімділігін 
анықтау керек. Сол үшін популяция-демонстрационды мәліметтердің жинағы 
керек. 

 
СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Табиғи жүйелер, оның құрылымы мен қызметі. 
2. Табиғи ресурстар, оларды тиімді пайдалану, сақтау және өндіру. 
3. Экологиялық нормалау және экологиялық экспертиза. 
4. Өндірістік процестермен басқа жұмыстардағы өсімдіктер 

мониторингі және фодық зерттеулер. 
5. Экологиялық заңдылық. Экологиялық менеджмент. 
6. Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайындағы өсімдіктердің 

жағдайын бағалау мәселелері. 
7. Қазақстандағы мемлекеттік қорықтар, ұлттық парктер, кілттік  

ботаникалық территориялар және олардың биоалуантүрлілігін сақтау 
стратегиясын іске асырудағы маңызы 

8. Тұран ойпаты құмды шөлдері,флорасы және өсімдіктер жабыны 
тарихы 

9. Қазақстан флорасы және өсімдіктер жабынының жалпы 
сипаттамасы 

10. Қазақстан далалары, шөлдері және биік таулар флорасы және 
өсімдік жабыны ерекшеліктері 

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Экожүйенің құрылымдық-функциональды ұйымдастырылуы. 
2. Әртүрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің антропогенді 

динамикасы. 
3. Табиғатты пайдаланудың әртүрлі жағдайындағы өсімдіктер 

жамылғысы мен флораның қазіргі жағдайын бағалау. 
4. Биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында мониторинг жүргізу. 
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5. ГИС-технологияны пайдалану арқылы фитоэкологиялық карта 
жасау. 

6. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық 
ынтымақтастық. 

7. Өсімдіктерді қалпына келтіру шаралары. 
8. Ботанико-географиялық және негізгі эколого-ценотикалық 

типтері. 
9. Қазақстан шөлдері. 
10. Қазақстан ормандары ерекшеліктері. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Арустамов Э.А. Природопользование. М.:Дашков и К.2005-312с. 
2. Ботаническая география Казахстана и Средней Азии в пределах 

пустынной зоны. Под. Ред. Е.И.Рачковской.-СПБ.,2003 
3. Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. Биогеографическое 

картографирование. Учебное пособие.- М., 2006.-132с. 
4. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из 

космоса. Цифровая обработка изображений.-М.: Логос.2001.-264с. 
5. Кисилев А.И. Оценка и картографирование биологического 

разнообразия. Геоботаническое картографирование 1998-2000.-СПБ, 2000. 
С.3-5. 

6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломец А.И. современная наука о 
растительности - М.: Логос, 2001. 

7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Биологическое разнообразие и 
принципы его сохранения. Учебное пособие. - Уфа, РИО БашГУ, 2004.-124с. 

 
Қосымша: 

1. Еврапейская стратегия сохранения растений. Совет Европы и 
«Плинта Европа».- М.: Изд-во JUCN для Росси и стран СНГ6 20037-39с 

2. Киселев А.И. Оценка и картографирование биологического 
разнообразия. Геоботаническое картографирование 1998-2000. СПБ,2000.-
С.3-15. 

3. Ипатов В.С., Мирин Д.М.Описание фитоценоза методические 
рекомендации. - СПБ, 2008. - 71с. 

4. Национальный доклад Республики Казахстан об осуществлении 
конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. – Кокшетау, 2000. 

5. Новаковский Т.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая 
картография: цифровые модели и электронные карты: учебное пособие.-
М.,2000.-126с. 

6. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений. Утвержден Постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 
г.,№10347-Астана, 2006.-9с. 
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7. Перечень обьектов охраны окружающей среды, имеющих особое 
экологическое, научное и культурное значение. Утвержден Постановлением 
Правительства РК от 21 июня 2007 года №521.-Астана, 2007.-27с. 

8. Трансформация растительного покрова Казахстана в условиях 
современного природопользования. Отчет о НИР рук. Проф. Огарь Н.П. №ГР 
0197РК00465.-Алматы,2000.-257с. 

9. Дебело Т.В., Левыкин С.В., Чибилев А.А. Стратегия сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия в западном секторе 
Российско-Казахстанской границы. Интернет hhtp: 
//www.mininform.org.ru/books.prigr/deb.nin. 

10. Рачковская Е.И., ОгарьН.П., Марынич О.В. Факторы 
антропогенной трансформации и их влияние на растительность степей  
Казахстана. Интернет hhtp: //www.biodiversity.ru/programs.steppe/bulletin/step. 
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OSRUSP 7201  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
(научное и педагогическое направление) 

 
Объем - 3 кредита 

 
Авторы:  

Мухитдинов Н.М. - доктор биологических наук, профессор кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов 

Инелова З.А. - кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов  

 
Рецензенты: 

Айдарбаева Д.К. - доктор биологических наук, профессор кафедры 
ботаники и общей биологии Казахского Национального педагогического 

университета им. Абая 
Шулембаева К.К. - доктор биологических наук, профессор кафедры 

молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии 
Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основной целью курса «Оценка состояния растительности в условиях 

современного природопользования» является ознакомление докторантов с 
особенностями флоры и растительного покрова Казахстана. 

Современный растительный мир Казахстана уникален и разнообразен: 
он насчитывает около 6000 видов высших растений. Однако, их численность 
по сравнению с соседними странами (Россия, республики Центральной Азии 
и Закавказья) не так уж и велика. Это объясняется рядом причин 
неблагоприятными условиями пустынных песчаных районов Казахстана, 
занимающих значительную часть его территории, а также почвой и 
климатом. Сказался и относительно молодой возраст истории геологического 
развития большей части Республики. Море покинуло пределы плато Устюрт 
и пустыни Бетпак-Дала, Прикаспийской низменности и Туранской равнины 
лишь в палеогене-неогене, поэтому растительный покров в этих краях 
сформировался не полностью. 

Горные районы Казахстана богаты растительностью. Ее характер 
обусловлен высотной поясностью. Особенно много среднеазиатской и 
средиземноморской флоры сохранилось в Западном Тянь-Шане. Еще богаче 
флора Сырдарьинского-Каратауского района. Здесь встречается более 1000 
видов растений. 

На равнинах, протянувшихся с севера на юг на 1600 км, преобладает 
степная и пустынная растительность. 
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Современный растительный покров Казахстана в геоботаническом 
отношении занимает территорию хвойных лесов (Южный Алтай), 
лесостепной Западной Сибири (Северный Казахстан), евразийских степей 
(Волга-Жайык, Мугоджаро-Торгая, Есиль-Нура, Улытау, Сарысу. Побережье 
озера Жайсан), азиатских пустынь (Туранская равнина, Северный Тянь-
Шань, Каратау).   

Приобрести практические навыки: в умении выявлять изменения в 
составе и структуре растительности при разных видах природопользования, 
оценивать роль экологических условий в трансформацию растительности, 
используя методики, полученные из этого и других курсов.  

Изучение курса «Оценка состояния растительности в условиях 
современного природопользования» базируется на знаниях, полученных 
докторантами при освоении учебных дисциплин: «Систематика растений», 
«Фиотоценология», «Экология растений», «Почвоведение», «Сохранение 
биологического разнообразия и рациональное использование растительного 
покрова» и  др. 

Курс «Оценка состояния растительности в условиях современного 
природопользования» взаимосвязан с «Общей экологией», 
«Биогеоценологией» и другими биологическими дисциплинами. 

Программа дисциплины «Оценка состояния растительности в условиях 
современного природопользования»» составлена в соответствии с Типовым 
учебным планом специальности  6D061300-Геоботаника. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 

 Введение 

1.  Общая характеристика флоры и растительного покрова 
Казахстана 

2.  Проблемы охраны растительных сообществ Казахстана 
3.  Леса Казахстана. Морфология, экология и типология лесов 

4.  Флоро-генетический анализ черно-хвойных и лиственных 
лесов Жетысу, Тянь-Шаня и Алтая 

5.  Особенности флоры и растительного покрова степей, 
пустынь и высокогорья Казахстана 

6.  Роль Алтай-Монгольского центра степного флорогенеза в 
формировании степей Казахстана 

7.  Пустыни Казахстана. Их растительный покров. Ботанико-
географические и основные эколого-ценотические типы 

8.  Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 
растительного покрова. 

9.  Особенности растительного покрова высокогорных лесов 

10.  Роль заповедников, национальных парков и ключевых 
ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
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биоразнообразия Казахстана. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Понятие «Биоразнообразие» вошло в широкий научный обиход в 1972 

году на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, где 
экологи сумели убедить политических лидеров стран мирового сообщества в 
том, что охрана живой природы должна стать приоритетной при 
осуществлении любой деятельности человека на Земле 

Задачей курса является:  формирование у докторантов понимания 
взаимосвязи растительности с компонентами природной среды, способности 
анализировать влияние  воздействия на растительность различных факторов 
хозяйственной деятельности и определять ущербы и ограничения 
природопользования в соответствии с законодательством.  

В результате изучения курса «Оценка состояния растительности в 
условиях современного природопользования» докторанты должны знать:  

- основные закономерности структуры растительного покрова; 
- основные закономерности динамики растительного покрова;  
-  региональные экологические условия; 
- факторы воздействия при разных видах природопользования,  
-  законы в области охраны окружающей среды и природопользования. 
- нормативные документы в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 
- новейшие теории и их интерпритации. 
уметь:  
- оценивать состояние растительности под воздействием различных 

факторов; 
- анализировать структурно-функциональную организацию экосистем; 
- владеть методами независимого исследования и уметь объяснять его 

результаты на продвинутом уровне; 
- критически отслеживать и осмысливать развитие теории и практики; 
- применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач.  
Через 20 лет, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро во время конференции ООН 

по окружающей среде и развитию была принята Конвенция о биологическом 
разнообразии, которую подписали более 100 стран, в том числе и Казахстан. 
Активная реализация Конвенции о биоразнообразии в Казахстане началась 
после ее ратификации. В Казахстане был принят целый ряд 
природоохранительных законов, Указом Президента Казахстана утверждена 
«Концепция перехода Казахстана к устойчивому развитию», в которой в 
качестве одного из важнейших направлений развития Казахстана 
рассматривается сохранение биоразнообразия. С тех пор разработана и 
принята Национальная стратегия сохранения биоразнообразия Казахстана, 
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разрабатываются механизмы сохранения биоразнообразия, осуществляется 
поддержка национальных парков и заповедников, реализуются мероприятия 
по сохранению биоразнообразия и улучшению экологической обстановки в 
различных регионах. Казалось бы, что проблема сохранения 
биоразнообразия, обсуждаемая на самых различных уровнях, уже давно 
должна была найти отражение в учебных планах, образовательных 
стандартах, по крайней мере, биологических, экологических и 
геоботанических специальностей. Однако, разделы, связанные с изучением 
феномена биоразнообразия, методами его оценки, значимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и т.д. недостаточно отражены. 
Практически отсутствуют и учебные пособия по этой тематике. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные термины и понятия. Природа 
как материальная основа природопользования. Структурно-функциональная 
организация экосистем.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Общая характеристика флоры и растительного покрова 

Казахстана 
Уникальность флоры Казахстана и её процесс развития (генезис). 

Характеристика реликтов флоры и растительного покрова. 
Результаты инвентаризации полезных растений Казахстана. Разделение 

растительного покрова Казахстана на фратрии (Сочава В. Б., Быков Б.А.). 
Основные типы растительного покрова Казахстана. 

 
Проблемы охраны растительных сообществ Казахстана  
Закон об охране окружающей среды в КазССР (1991). Экологический 

кодекс (2007), который регулирует отношения в области охраны, 
восстановления и сохранения окружающей среды, использования и 
воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и 
воздействием на окружающую среду, в пределах территории РК. Лесной 
кодекс (2003), земельный кодекс от 20 июня 2003 г. и др. Закон РК «Об особо 
охраняемых природных территориях» (2006) и др. Международное 
сотрудничество в целях сохранения биологического разнообразия.  
Конвенции  биологического разнообразия (Рио-92). Национальный план 
действий по сохранению и сбалансированному использованию 
биологического разнообразия.  

Мероприятия по восстановлению растительности. 
 
Леса Казахстана. Морфология, экология и типология лесов. 
Характеристика лесов мира. 
Особенности лесов Казахстана. Морфологгия, экология и типология 

лесов. Леса с елью Шренка. Биосферная и социальная роль лесов. 
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Европейские леса и их характеристика.  Леса Центральной, Южной и 
Восточной Европы, породы формирующие эти леса. 

 
Флоро-генетический анализ черно-хвойных и лиственных лесов 

Жетысу, Тянь-Шаня и Алтая 
Эдификаторы лесов.  Древнее ядро темнохвойных лесов. Генетическая 

классификация темнохвойных лесов. Древние элементы Тургайской флоры. 
Древнесредиземноморские, бореальные элементы и степные элементы. 
Жизненные формы. 

 
Особенности флоры и растительного покрова степей, пустынь и 

высокогорья Казахстана 
Типы степей, их особенности, флора и классификация. Природные 

условия, климат степей. Пустыни понятие, классификация. Хозяйственное 
значение пустынь. Пустыни Средней Азии и Казахстана. Принципы 
районирования пустынной растительности. Ботанико-географические типы 
пустынь. Особенности флоры и растительного покрова высокогорья 
Казахстана. Формирование, особенности самых молодых типов 
растительности Казахстана. Продуктивность и объем альпийских и 
субальпийских лугов. 

 
Роль Алтай-Монгольского центра степного флорогенеза в 

формировании степей Казахстана 
Алтай-Монгольский центра степного флорогенеза и его роль в 

формировании степей Казахстана. Краткая история Алтай-Монгольской 
области. Анализ степной флоры Алтай-Монгольской горной области. 
Древнейшее ядро степной флоры и основные принципы флорогенетического 
анализа. 

 
Пустыни Казахстана. Их растительный покров. Ботанико-

географические и основные эколого-ценотические типы 
Понятие пустыни и их классификация. Пустыни Казахстана. Их 

растительный покров. Ботанико-географические и основные эколого-
ценотические типы (полынные, многолетнетнесолянковые, псаммофитные, 
саксауловые, астрогаловые, вьюнковые, малолетниковые, слоевищные). 

 
Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 

растительного покрова 
История флоры песчаной пустыни Туранской низменности и 

растительного покрова. Древнее ядро песчаной флоры.  
 
Особенности растительного покрова высокогорных лесов  
Особенности растительного покрова высокогорных лесов. Общая 

характеристика.  Типология поясности растительности. 
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Роль заповедников, национальных парков и ключевых 

ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия Казахстана 

Принимаемые меры по  охране природы главным образом, направлены 
на те виды, которые уменьшают свою численность или уже находятся под 
угрозой вымирания. Как известно, деятельность человека часто создает 
серьезные проблемы для существования видов. Для успешного сохранения 
видов в этих сложных условиях биологам, геоботаникам и экологам 
необходимо определить устойчивость популяции в разных обстоятельствах. 
Для этого необходим сбор популяционо-демонстрационных данных 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Природные системы их структура и функции. 
2. Природные ресурсы их рациональное использование, сохранение 

и воспроизводство. 
3. Экологическое нормирование и экологическая экспертиза. 
4. Фоновые исследования и мониторинг растительности в процессе 

производственных и других работ. 
5. Экологическое законодательство. Экологический менеджмент. 
6. Проблемы по оценке состояния растительности в условиях 

современного природопользования. 
7. Роль заповедников, национальных парков и ключевых 

ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия Казахстана. 

8. Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 
растительного покрова. 

9. Общая характеристика флоры и растительного покрова 
Казахстана. 

10. Особенности флоры и растительного покрова степей, пустынь и 
высокогорья Казахстана 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТОВ 
 

1. Структурно-функциональная организация экосистем.  
2. Антропогенная динамика растительности под воздействием 

различных факторов. 
3. Оценка современного состояния флоры и растительного покрова 
для различных условий природопользования. 
4. Проведение мониторинга с целью сохранения биоразнообразия. 
5. Создание фитоэкологических карт с использованием ГИС-

технологий. 
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6. Международное сотрудничество в целях сохранения 
биологического разнообразия.  

7. Мероприятия по восстановлению растительности. 
8. Ботанико-географические и основные эколого-ценотические 

типы. 
9. Пустыни Казахстана. 
10. Особенности лесов Казахстана. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Арустамов Э.А. Природопользование. М.: Дашков и К. 2005. – 312 с.   
2. Ботаническая география Казахстана и Средней Азии в пределах 

пустынной зоны. Под ред. Е.И.Рачковской. -  СПб., 2003.  
3. Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н. Биогеографическое 

картографирование. Учебное пособие. - М., 2006. - 132 с. 
4. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из 

космоса. Цифровая обработка изображений. - М.:Логос. 2001. - 264 с. 
5. Киселев А.И. Оценка и картографирование биологического 

разнообразия. Геоботаническое картографирование 1998-2000.  - СПб, 2000. 
С.3-15. 

6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломец А. И. Современная наука о 
растительности. — М.: Логос, 2001. - 263 с.  

7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Биологическое разнообразие и 
принципы его сохранения. Учебное пособие. - Уфа, РИО БашГУ, 2004. - 
124с. 

 
Дополнительная:  
1. Европейская стратегия сохранения растений. Совет Европы и 

«Плинта Европа». -  М.: Изд-во JUCN для России и стран СНГ, 2003. - 39 с. 
2. Киселев А.И. Оценка и картографирование биологического 

разнообразия. Геоботаническое картографирование 1998-2000. СПб, 2000. - 
С.3-15. 

3. Ипатов В.С., Мирин Д.М. Описание фитоценоза методические 
рекомендации.  - СПб, 2008. - 71 с. 

4. Национальный доклад Республики Казахстан об осуществлении 
конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. - Кокшетау, 2000. 

5. Новаковский Т.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая 
картография: цифровые модели и электронные карты: учебное пособие. - М., 
2000. - 126 с. 

6. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений. Утвержден Постановлением  Правительства РК от 31 октября 2006 
г., №1034. – Астана, 2006. – 9 с. 
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7. Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое 
экологическое, научное и культурное значение. Утвержден Постановлением  
Правительства РК от 21 июня 2007 года № 521. – Астана, 2007. -27 с. 

8. Трансформация растительного покрова Казахстана в условиях 
современного природопользования. Отчет о НИР рук. Проф. Огарь Н.П. №ГР 
0197РК00465. -  Алматы, 2000. - 257 с. 

9.Дебело Т.В., Левыкин С.В., Чибилев А.А. Стратегия сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия в западном секторе 
Российско-казахстанской границы. Интернет http: //www. mininform. 
org.ru/books.prigr/deb.nin. 

10. Рачковская Е.И., Огарь Н.П., Марынич О.В. Факторы 
антропогенной трансформации и их влияние на растительность степей 
Казахстана. Интернет http: // www.biodiversity.ru/programs.steppe/bulletin/step. 
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SSRPK 7201 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
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(профильное направление) 

 
Объем 3 кредита 

 
Авторы:  

Мухитдинов Н.М.- доктор биологических наук, профессор  кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов 

Инелова З.А. - кандидат биологических наук, и.о. доцент кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов 

 
Рецензенты: 

Айдарбаева Д.К.-  доктор биологических наук, профессор кафедры 
ботаники и общей биологии Казахского Национального педагогического 

университета им. Абая 
Шулембаева К.К. - доктор биологических наук, профессор кафедры 

молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии 
Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основной целью курса «Современное состояние растительного покрова 

Казахстан» является ознакомление докторантов с особенностями флоры и 
растительного покрова Казахстана. 

Современный растительный мир Казахстана уникален и разнообразен: 
он насчитывает около 6000 видов высших растений. Однако, их численность 
по сравнению с соседними странами (Россия, республики Центральной Азии 
и Закавказья) не так уж и велика. Это объясняется рядом причин 
неблагоприятными условиями пустынных песчаных районов Казахстана, 
занимающих значительную часть его территории, а также почвой и 
климатом. Сказался и относительно молодой возраст истории геологического 
развития большей части Республики. Море покинуло пределы плато Устюрт 
и пустыни Бетпак-Дала, Прикаспийской низменности и Туранской равнины 
лишь в палеогене-неогене, поэтому растительный покров в этих краях 
сформировался не полностью. 

Горные районы Казахстана богаты растительностью. Ее характер 
обусловлен высотной поясностью. Особенно много среднеазиатской и 
средиземноморской флоры сохранилось в Западном Тянь-Шане. Еще богаче 
флора Сырдарьинского-Каратауского района. Здесь встречается более 1000 
видов растений. 

На равнинах, протянувшихся с севера на юг на 1600 км, преобладает 
степная и пустынная растительность. 
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Современный растительный покров Казахстана в геоботаническом 
отношении занимает территорию хвойных лесов (Южный Алтай), 
лесостепной Западной Сибири (Северный Казахстан), евразийских степей 
(Волга-Жайык, Мугоджаро-Торгая, Есиль-Нура, Улытау, Сарысу. Побережье 
озера Жайсан), азиатских пустынь (Туранская равнина, Северный Тянь-
Шань, Каратау).   

Приобрести практические навыки: в умении выявлять изменения в 
составе и структуре растительности при разных видах природопользования, 
оценивать роль экологических условий в трансформацию растительности, 
используя методики, полученные из этого и других курсов.  

Изучение курса «Современное состояние растительного покрова 
Казахстан» базируется на знаниях, полученных докторантами при освоении 
учебных дисциплин: «Систематика растений», «Фиотоценология», 
«Экология растений», «Почвоведение», «Сохранение биологического 
разнообразия и рациональное использование растительного покрова» и  др. 

Курс «Современное состояние растительного покрова Казахстан» 
взаимосвязан с «Общей экологией», «Биогеоценологией» и другими 
биологическими дисциплинами. 

Программа дисциплины «Современное состояние растительного 
покрова Казахстан»» составлена в соответствии с Типовым учебным планом 
специальности  6D061300-Геоботаника. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 
1 Введение 

2 Общая характеристика флоры и растительного покрова 
Казахстана 

3 Проблемы охраны растительных сообществ Казахстана 
4 Леса Казахстана. Морфология, экология и типология лесов. 

5 Флоро-генетический анализ черно-хвойных и лиственных 
лесов Жетысу, Тянь-Шаня и Алтая 

6 Особенности флоры и растительного покрова степей, пустынь 
и высокогорья Казахстана 

7 Роль Алтай-Монгольского центра степного флорогенеза в 
формировании степей Казахстана 

8 Пустыни Казахстана. Их растительный покров. Ботанико-
географические и основные эколого-ценотические типы 

9 Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 
растительного покрова. 

10 Особенности растительного покрова высокогорных лесов 

11 
Роль заповедников, национальных парков и ключевых 

ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия Казахстана. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Понятие «Биоразнообразие» вошло в широкий научный обиход в 1972 

году на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, где 
экологи сумели убедить политических лидеров стран мирового сообщества в 
том, что охрана живой природы должна стать приоритетной при 
осуществлении любой деятельности человека на Земле 

Задачей курса является:  формирование у докторантов понимания 
взаимосвязи растительности с компонентами природной среды, способности 
анализировать влияние  воздействия на растительность различных факторов 
хозяйственной деятельности и определять ущербы и ограничения 
природопользования в соответствии с законодательством.  

В результате изучения курса «Современное состояние растительного 
покрова Казахстан» докторанты должны знать:  

- основные закономерности структуры растительного покрова; 
- основные закономерности динамики растительного покрова;  
-  региональные экологические условия; 
- факторы воздействия при разных видах природопользования,  
-  законы в области охраны окружающей среды и природопользования. 
- нормативные документы в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 
- новейшие теории и их интерпритации; 
уметь:  
- оценивать состояние растительности под воздействием различных 

факторов; 
- анализировать структурно-функциональную организацию экосистем; 
- владеть методами независимого исследования и уметь объяснять его 

результаты на продвинутом уровне; 
- критически отслеживать и осмысливать развитие теории и практики; 
- применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач.  
Через 20 лет, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро во время конференции ООН 

по окружающей среде и развитию была принята Конвенция о биологическом 
разнообразии, которую подписали более 100 стран, в том числе и Казахстан. 
Активная реализация Конвенции о биоразнообразии в Казахстане началась 
после ее ратификации. В Казахстане был принят целый ряд 
природоохранительных законов, Указом Президента Казахстана утверждена 
«Концепция перехода Казахстана к устойчивому развитию», в которой в 
качестве одного из важнейших направлений развития Казахстана 
рассматривается сохранение биоразнообразия. С тех пор разработана и 
принята Национальная стратегия сохранения биоразнообразия Казахстана, 
разрабатываются механизмы сохранения биоразнообразия, осуществляется 
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поддержка национальных парков и заповедников, реализуются мероприятия 
по сохранению биоразнообразия и улучшению экологической обстановки в 
различных регионах. Казалось бы, что проблема сохранения 
биоразнообразия, обсуждаемая на самых различных уровнях, уже давно 
должна была найти отражение в учебных планах, образовательных 
стандартах, по крайней мере, биологических, экологических и 
геоботанических специальностей. Однако, разделы, связанные с изучением 
феномена биоразнообразия, методами его оценки, значимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и т.д. недостаточно отражены. 
Практически отсутствуют и учебные пособия по этой тематике. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные термины и понятия. Природа 
как материальная основа природопользования. Структурно-функциональная 
организация экосистем.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Общая характеристика флоры и растительного покрова 

Казахстана 
Уникальность флоры Казахстана и её процесс развития (генезис). 

Характеристика реликтов флоры и растительного покрова. 
Результаты инвентаризации полезных растений Казахстана. Разделение 

растительного покрова Казахстана на фратрии (Сочава В. Б., Быков Б.А.). 
Основные типы растительного покрова Казахстана. 

 
Проблемы охраны растительных сообществ Казахстана  
Закон об охране окружающей среды в КазССР (1991). Экологический 

кодекс (2007), который регулирует отношения в области охраны, 
восстановления и сохранения окружающей среды, использования и 
воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и 
воздействием на окружающую среду, в пределах территории РК. Лесной 
кодекс (2003), земельный кодекс от 20 июня 2003 г. и др. Закон РК «Об особо 
охраняемых природных территориях» (2006) и др. Международное 
сотрудничество в целях сохранения биологического разнообразия.  
Конвенции  биологического разнообразия (Рио-92). Национальный план 
действий по сохранению и сбалансированному использованию 
биологического разнообразия.  

Мероприятия по восстановлению растительности. 
 
Леса Казахстана. Морфология, экология и типология лесов. 
Характеристика лесов мира. 
Особенности лесов Казахстана. Морфологгия, экология и типология 

лесов. Леса с елью Шренка. Биосферная и социальная роль лесов. 
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Европейские леса и их характеристика.  Леса Центральной, Южной и 
Восточной Европы, породы формирующие эти леса. 

 
Флоро-генетический анализ черно-хвойных и лиственных лесов 

Жетысу, Тянь-Шаня и Алтая 
Эдификаторы лесов.  Древнее ядро темнохвойных лесов. Генетическая 

классификация темнохвойных лесов. Древние элементы Тургайской флоры. 
Древнесредиземноморские, бореальные элементы и степные элементы. 
Жизненные формы. 

 
Особенности флоры и растительного покрова степей, пустынь и 

высокогорья Казахстана 
Типы степей, их особенности, флора и классификация. Природные 

условия, климат степей. Пустыни понятие, классификация. Хозяйственное 
значение пустынь. Пустыни Средней Азии и Казахстана. Принципы 
районирования пустынной растительности. Ботанико-географические типы 
пустынь. Особенности флоры и растительного покрова высокогорья 
Казахстана. Формирование, особенности самых молодых типов 
растительности Казахстана. Продуктивность и объем альпийских и 
субальпийских лугов. 

 
Роль Алтай-Монгольского центра степного флорогенеза в 

формировании степей Казахстана 
Алтай-Монгольский центра степного флорогенеза и его роль в 

формировании степей Казахстана. Краткая история Алтай-Монгольской 
области. Анализ степной флоры Алтай-Монгольской горной области. 
Древнейшее ядро степной флоры и основные принципы флорогенетического 
анализа. 

 
Пустыни Казахстана. Их растительный покров. Ботанико-

географические и основные эколого-ценотические типы 
Понятие пустыни и их классификация. Пустыни Казахстана. Их 

растительный покров. Ботанико-географические и основные эколого-
ценотические типы (полынные, многолетнетнесолянковые, псаммофитные, 
саксауловые, астрогаловые, вьюнковые, малолетниковые, слоевищные). 

 
Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 

растительного покрова 
История флоры песчаной пустыни Туранской низменности и 

растительного покрова. Древнее ядро песчаной флоры.  
 
Особенности растительного покрова высокогорных лесов  
Особенности растительного покрова высокогорных лесов. Общая 

характеристика.  Типология поясности растительности. 
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Роль заповедников, национальных парков и ключевых 

ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия Казахстана 

Принимаемые меры по  охране природы главным образом, направлены 
на те виды, которые уменьшают свою численность или уже находятся под 
угрозой вымирания. Как известно, деятельность человека часто создает 
серьезные проблемы для существования видов. Для успешного сохранения 
видов в этих сложных условиях биологам, геоботаникам и экологам 
необходимо определить устойчивость популяции в разных обстоятельствах. 
Для этого необходим сбор популяционо-демонстрационных данных 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Природные системы их структура и функции. 
2. Природные ресурсы их рациональное использование, сохранение 

и воспроизводство. 
3. Экологическое нормирование и экологическая экспертиза. 
4. Фоновые исследования и мониторинг растительности в процессе 

производственных и других работ. 
5. Экологическое законодательство. Экологический менеджмент. 
6. Проблемы по оценке состояния растительности в условиях 

современного природопользования. 
7. Роль заповедников, национальных парков и ключевых 

ботанических территорий в реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия Казахстана. 

8. Флора песчаной пустыни Туранской низменности и история 
растительного покрова. 

9. Общая характеристика флоры и растительного покрова 
Казахстана 

10. Особенности флоры и растительного покрова степей, пустынь и 
высокогорья Казахстана 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТОВ 
 

1. Структурно-функциональная организация экосистем.  
2. Антропогенная динамика растительности под воздействием 

различных факторов. 
3. Оценка современного состояния флоры и растительного покрова 
4. для различных условий природопользования. 
5. Проведение мониторинга с целью сохранения биоразнообразия. 
6. Создание фитоэкологических карт с использованием ГИС-

технологий. 
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7. Международное сотрудничество в целях сохранения 
биологического разнообразия.  

8. Мероприятия по восстановлению растительности. 
9. Ботанико-географические и основные эколого-ценотические 

типы. 
10. Пустыни Казахстана. 
11. Особенности лесов Казахстана. 
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