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• МАЗМҰНЫ 

• Оқытылатын пәндер

• Іс-тәжірибе

• Біз тәжірибелерді қайда өтеміз? 

• Бізде қандай клубтар мен 
үйірмелер бар? 

• Эколог болғыңыз келсе, сіздің ең
басты мақсатыңыз

• Оқытушы-профессорлар құрамы. 

• Біздің түлектер

• Құрметті талапкер! 



Мамандық  төлқұжаты 

5В060800 - Экология мамандығы

- оқу мерзімі 4 жыл; 

- оқу түрі: күндізгі; 

- білім беру деңгейі: жоғары; 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 

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

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



Не үшін экология 
мамандығы? 

Адамзат қоғамының қоршаған табиғи 
ортаға тікелей, жанама ықпалы 
нәтижесі көптеген экологиялық 
мәселелерге алып келіп, олардың 
барлығы дерлік тірі ағзалардың 
биоалуантүрлілігіне, қоршаған 
ортаның сапасының төмендеуіне, 
соның ішінде тіршілік иелерінің зат 
айналымдағы орны, қасиеттері, 
тұрақтылығы, түптеп келгенде 
биосфераның тепе-теңдігі сияқты 
көрсеткіштерге өзіндік әсері ерекше 
болып табылады. Қазіргі заманғы 
қоршаған орта жайлы түсініктермен 
қаруланған келешек ұрпақтың 
қоршаған табиғи ортадағы аталған 
экологиялық мәселелердің шешімін 
табуға талпыныс.   



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

Көптілдік (полиязычье) саясатын енгізу мақсатында университетте 
дайындық бөлімі «Foundation» бағдарламасы жұмыс жасайды. Оның 
тыңдаушыларына бір жыл дайындықтан кейін 1 курска түсу құқығы 
берілді. Азаматтарды жоғары оқу орындарына берілген арыздары 
бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) мен кешенді тестілеу 
нәтижелері бойынша берілген сертификаттардың баллдарына сәйкес 
конкурс негізінде жүзеге асады. 

Студенттер құрамын  қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі, кәсіптік 
бейімделу түрлері, университеттің академиялық мүмкіндіктері жайлы 
жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау механизмдері, оның ішінде 
оқу төлемақысына жеңілдіктер беру (УЕ-ХҚТУ-037-2014 «Ақылы оқу 
негізінде оқуға түсушілерге берілетін жеңілдіктер»), жатақана қызметтеріне  
қолайлы тарифтердің нормативтік талаптарынан тұрады.
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ОҚУҒА ТҮСУ 



ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті модуль
Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (ағылшын тілінде)

Философия
Коммуникативтік модуль

Қазақ тілі
Ағылшын тілі

Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ
Модуль  – Жаратылыстану пәндері

Математика І
Химия

Экология мамандығынга кіріспе
Модуль – Қоршаған ортаның экологиялық 

мәселелері
Қоршаған орта туралы ілім

Экология және топырақты қорғау
Модуль – Тірі ағзалар экологиясы және 

қоршаған орта
Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы

Экологиялық химия 
Топырақтану

Модуль – Экологияның жаратылысы мен 
әлеуметтік мәселелері

Биосфера құрылымы мен эволюциясы
Экологиялық биогеография

Жаратылыстану ғылымының экологиялық 
аспектілері

Модуль – Экологиядағы химиялық және 
техникалық мәселелер

Биогеохимия және экотоксикология 
Өнеркәсіптік экология І

Модуль – Антропогенді өзгерістер
Геоэкология

Су ресурстарын тиімді басқару 
Климаттың ғаламдық өзгерістері

Модуль – Қоршаған орта объектілерін 
талдау

Ауа сапасын басқару 
Өнеркәсіптік экология ІІ

Физика-химиялық талдау әдістері 



ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР
Модуль – Қоршаған ортаның ресурстық 

мәселелері және экостатистика
Экологиялық статистика

Экологиялық ресурстарға кіріспе 
Модуль – Экологиялық мониторинг және 

нормалау
Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Экологиялық мониторинг
Модуль – Экологиялық сараптама негіздері

Жүйелі экология негіздері
Экологиялық стандарттау және 

сертификаттау
Экологиялық аудит және сараптама

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ 
МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 – Әлеуметтік экология
Модуль – Кәсіби дайындық бағытындағы 

заманауи қажеттілік
ҚР экологиялық проблемалары

Экологияны оқытудың кәсіби дайындығы 
Модуль  – Экологиялық зерттеулер және 

радиациялық қауіпсіздік
Экологиялық зерттеулер жүргізу және 

жобалау 
Радиациялық экология

Зерттеудің биоиндикациялық тәсілдері

ЖБТ2 – Агрогеоэкология
Модуль  – Қазақстан геологиясы

Аймақтарды геоэкологиялық аудандастыру
Қазақстанның геожүйелер экологиясы 

Модуль – Агроэкожүйе мәселелері
Агроэкология және биомониторинг 

Қоршаған орта объектілерін талдау әдістері
Агроэкожүйелерді басқару мен ұйымдастырудың 

принциптер



ІС-ТӘЖІРИБЕ 

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста –университет базасында («Машат» 
шатқалында, ботаникалық бақта) өтетін «Оқу тәжірибесі І» 
- 3 апта; 

2,3-курстарда Қаратау мемлекеттік табиғи 
қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия 
кафедрасында өтетін «Өндірістік тәжірибе» - 2,5апта;

4- курста Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, 
Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында 
өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» - 10 апта; 

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті, Экология және химия 
кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында және 
Экология Ғылыми-зерттеу институтында өтетін «Диплом 
алды тәжірибе» -5 апта.



БІЗ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ 
ҚАЙДА ӨТЕМІЗ? 

Студенттер 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»



Бізде қандай үйірмелер бар? 

-«Жас эколог» үйірмесі
-Экология және химия кафедрасына қарасты 
«GREEN GROWTH» студенттік ұйымы



Эколог болғыңыз келсе, 
сіздің ең басты 
мақсатыңыз 
Адамзат қоғамының 
орнықты даму  (sustainable 
development)  
стратегиясының мақсаты 
болып табылатын табиғи 
орта тепе-теңдігін реттеп 
отыруға қабілетті маман 
ретінде қалыптасуыңыз тиіс. 



Оқытушы-профессорлар құрамы 

5В060800 – 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.).



Техника ғылымдарының 
докторы, профессор.

Экология ғылыми-зерттеу 
институтының директоры

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

Техника ғылымдарының 
кандидаты, ХҚТУ 
профессоры

Химия ғылымдарының 
кандидаты, доцент м.а.

Биология 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент 
м.а.

Техника 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент 
м.а.

Химия 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент 
м.а.

Техника 
ғылымдарының 
кандидаты, аға 
оқытушы

PhD доктор, аға 
оқытушы

магистр 
оқытушы

Оқытушы-профессорлар құрамы

PhD доктор, аға 
оқытушы



Біздің түлектер!

Ерденов Сәкен Мұратұлы 

ТОО “BSG TECHNOLOGY”
Алматы қ.  Қоршаған 
ортаны қорғау инженері

Әбдімүтәліп Нұрлыбек Әбдімүтәліпұлы

PhD доктор, Жаратылыстану факультетінің 
декан орынбасары

Омарова Айжан Кудайбергеновна 

ТОО СП “КАТКО” Денсаулық, 
еңбекті қорғау, қоршаған орта және 
радиациялық қауіпсіздік басқарма 
бастығы


