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Мамандық төлқұжаты 

6М060800 - Экология мамандығы

- оқу мерзімі 2 жыл; 

- оқу түрі: күндізгі; 

- білім беру деңгейі: Жоғары білімнен 
кейінгі білім; 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 

қоршаған ортаны қорғау басқармасы,  
жоғары, орта және арнайы білім беру 
мекемелері (орта мектеп, лицей, гимназия,  
колледж),  ғылыми-зерттеу орталықтары, 
ерекше қорғауға алынған территориялар, 
өнеркәсіп, өндірістік орындар. 

Кәсіби қызмет түрлері: ЖОО оқытушы, 
эколог-инспектор, ғылыми қызметкер, 
педагог.



Не үшін экология 
мамандығы? 

Адамзат қоғамының шаруашылықтық
қызметінің қоршаған ортаға қандай да
зиянды әсерлерін кеміте түсу үшін жаңа
технологиялар мен әдіс-тәсілдерін,
принциптерін игеру маңызды. Қазіргі
таңдағы қоршаған орта
құрауыштарының кез-келген түрінің
антропогендік қажеттіліктері, сонымен
қатар, су мен энергия сияқты табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалану,
парниктік газдармен ластану, өндірістік
қалдықтар мен зиянды заттарды
қысқарту, атмосфераға, жер қойнауына
және су нысандарына таралатын
заттардың кеміту, сондай-ақ
биологиялық алуан-түрлілікті сақтап
қалуға қатысты мәселердің шешімін
табу шараларын ұйымдастыратын,
ұсынатын, жүзеге асырудың өзектілігі.



Оқуға түсу 

Магистранттарды  университетке қабылдау тәртібі 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік 
құжаттарымен анықталып, магистранттар құрамын  
қалыптастыру ғылыми және педагогикалық
кадрларды дайындау үшін мемлекеттік білім 
тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асады. 

Білімгерлер магистратура бағдарламасында білім алу құқығына ие 
болу үшін  екі емтихан тапсыру қорытындысы бойынша кем дегенде 
150 балл жинақтауы тиіс. 

Бірінші емтихан  - ағылшын тілі (өту балы кем дегенде 50)

Екінші – мамандық пәндерінен  емтихан тапсыруға ағылшын тілінен 
кем дегенде 50 балл жинақтаған білімгер жіберіледі. 

Магистранттар құрамын  қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі, 
кәсіптік бейімделу түрлері, университеттің академиялық мүмкіндіктері 
жайлы жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау механизмдері нен 
тұрады.
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ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ
Ғылымның тарихы мен философиясы

Шетел тілі (кәсіби)
Психология
Педагогика

КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 
Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
Ғылыми жұмыстарды жоспарлау және 

ұйымдастыру

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ 
МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Экология 
Модуль – Зерттеу жұмыстарын жүргізудің 

замануи әдістері
Қоршаған ортаның биогеохимиясы

Қауіптілікті бағалаудың қазіргі заманғы 
әдістері

Модуль- Қоршаған орта және табиғатты 
тиімді пайдалану

Табиғатты пайдаланудың экологиялық-
экономикалық негіздері

Қалдықтарды сақтау, өңдеу және 
залалсыздандыру

ЖБТ2 Су ресурстарының экологиясы 
Модуль- Су ресурстарын басқару

Орта Азия мен ҚР ресурстарын 
интеграциялық басқару және тұрақты даму

Су ресурстарының жағдайына климат 
өзгерістерінің әсері

Модуль-Су экологиясы
Су экожүйелерінің мониторингі

Ағызынды суларды тазарту



ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ
Экологиялық экспертиза

Өндірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару
Қоршаған ортаны қорғаудың техника және технологиясы

Аймақтардың табиғи және өндірістік потенциалын кешенді 
бағалау

Жербеті және жер асты суларының сапасын басқару және 
қорғау

Орта Азия мен ҚР су ресурстарын интеграциялық басқару 
үшін су сапасының заңдарының үйлесімділігі және 

стандарттары
Қоршаған орта сапасын бақылау әдістері

Трансшекаралық су ресурстарын бірлесе қолдану және 
қорғау 

Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары 
Экологиялық токсикологияның таңдаулы 

тараулары
Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау



Іс-тәжірибе 
Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша 
өткізіледі:
 1- курста Экология және химия кафедрасының ғылыми 

зерттеу лабораторияларында өтетін «Зерттеулік 
тәжірибесі» - 6апта;

 2-курстарда  Экология және химия кафедрасында өтетін 
«Педагогикалық тәжірибе» - 3апта;

 2- курста Экология және химия кафедрасының ғылыми 
зерттеу лабораторияларында, Республикалық ҒЗИ өтетін 
«Зерттеулік тәжірибесі» - 6апта;



 Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте 
алады?

 Кипр университеті
 «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 ОҚО бойынша экология департаменті
 АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 «Табыс-2005» ЖШС
 «Кентау сервис»




Біз тәжірибелерді қайда 
өтеміз? 

Магистранттар қандай мекемелерде 

тәжірибеден өте алады?

 Кипр университеті

 «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

 Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет

 Экология Ғылыми-зерттеу институты

 ОҚО бойынша экология департаменті

 АҚ «Кентау трансформатор зауыты»

 «Табыс-2005» ЖШС

 «Кентау сервис»



Жас эколог ғалымдар



Эколог болғыңыз келсе, сіздің ең басты мақсатыңыз 
Адамзатты қоршаған табиғи  ортадағы жергілікті, 
аймақтық, ғаламдық деңгейдегі экологиялық 
мәселелердің қатарын азайтуға, адам баласының 
орнықты дамуын қамтамасыз етудің міндетті шарты 
табиғи ресурстарды аз қалдықты, қалдықсыз тәсілдерді 
пайдалану арқылы үнемдеу жолдарын ұсыну дағдысына 
ие болуға міндеттісіз. 



Оқытушы-профессорлар құрамы 

6М060800 – Экология мамандығы бойынша маман
дайындауды жүзеге асыратын «Экология және химия»
кафедрасы кадрлар әлеуетінің ғылыми дәрежелілігі
88% пайызды құрайды.

Бұл сандық мәлімет өлкеміздің, еліміздің қоршаған
табиғи ортасының сапасын қадағалап, бақылап, қажет
болған жағдайда бастапқы қалпына келтіру шараларын
жүргізетін мамандарды дайындаудағы сапалық
көрсеткіш болып табылады.

Оқытушы-профессор құрамының арасында 6
«Қазақстан Республикасының ЖОО-ның үздік
оқытушысы» жұмыс істейді: Алтынбекова М.О.,
Мейірбеков А.Т. (2009 ж.), Дәрібаев Ж.Е. (2011 ж.),
Ақбасова А.Ж. (2012 ж.), Нұрділлаева Р.Н. (2013 ж.),
Жылысбаева Г.Н. (2016 ж.).



Ақбасова Аманкүл Джаханқызы 
- техника ғылымдарының 

докторы, профессор.
Экология ғылыми-зерттеу 
институтының директоры

Нұрділлаева Раушан 
Нұрділлақызы - химия 

ғылымдарының кандидаты, 
профессор м.а., “Экология ж/е 
химия” кафедрасы меңгерушісі

Мейрбеков Әбділдә 
Тұрсынханұлы - техника 

ғылымдарының 
кандидаты, ХҚТУ 

профессоры

Абдраимова Құралай 
Тастанбекқызы -

биология 
ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а.

Оқытушы-профессорлар құрамы

Тұртабаев Сәрсенбек 
Қойшыбайұлы - техника  

ғылымдарының докторы, 
профессор 



Дәрібаев Жанәлі 
Еркінбекұлы - химия 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент м.а.

Шалабаева Гүлшат 
Сағындыққызы  -

техника ғылымдарының 
кандидаты, доцент м.а.

Тойчибкекова Ғазиза 
Батыйханқызы - PhD
доктор, аға оқытушы

Сунақбаева Диляра 
Кахарқызы - техника 

ғылымдарының 
кандидаты, доцент м.а.

Гюль К лара - PhD
доктор, аға оқытушы



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР

Ерденов Сәкен 
Мұратұлы 

ТОО “BSG 
TECHNOLOGY”

Алматы қ.  
Қоршаған ортаны 
қорғау инженері

Омарова Айжан
Кудайбергеновна
ТОО СП “КАТКО” 
Денсаулық, еңбекті 
қорғау, қоршаған 

орта және 
радиациялық 

қауіпсіздік басқарма 
бастығы

Сатанов Якубжан

Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы ХҚТУ

Экология Ғылыми 
зерттеу институты
Ғылыми қызметкер

Әбдімүтәліп 
Нұрлыбек 

Әбдімүтәліпұлы
Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы ХҚТУ
Жаратылыстану 

факультетінің декан 
орынбасары
PhD доктор, 

Байхамурова 
Мөлдір

Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы ХҚТУ

Экология Ғылыми 
зерттеу институты
Ғылыми қызметкер


