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Бағдарлама мазмұны 

1. Қабылдау емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

Қабылдау емтиханының мақсаты докторантураға түсуші талапкердің 

теориялық және практикалық дайындығын, сондай-ақ дайындық бағыты 

бойынша докторантурада оқу талаптарын білу, іскерліктері мен 

дағдыларының сәйкестілік деңгейін анықтау болып табылады. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

1. Экология және онымен сабақтас ғылымдар (биология, табиғатты 

пайдалану, экология) аясында қазіргі заманғы ақпаратты талдау қабілетін 

бағалау. 

2. Биоэкология, Геоэкология және табиғатты пайдаланудың іргелі 

мәселелерін білу деңгейін бағалау. 

3. Экологиялық эксперименттерді жүргізудің негізгі әдістемелік 

тәсілдерінің қағидаларын білуін анықтау. 

4. Экологияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы тарихының 

негізгі кезеңдері магистрінің білімін бағалау, жетекші отандық және 

шетелдік ғалым —экологтарды білу, олардың экология мен табиғатты 

пайдаланудың іргелі мәселелерін шешудегі рөлі. 

5. Өзіндік ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің дағдылары мен қабілетін 

анықтау. 

 

2. Қабылдау емтиханын өткізудің құрылымы мен ерекшеліктері 

Докторантураға түсу емтихандарының бағдарламасына "Экология 

және табиғатты пайдалану"бағыты бойынша магистрлерді дайындау 

бағдарламасы негізінде жасалған базалық биологиялық және экологиялық 

пәндер бойынша сұрақтар кіреді. 

Бағдарламаның барлық бөлімдерінің білімі сауатты ғылыми 

дүниетанымын, ағзалардың тіршілік әрекеті және оларды реттеу 

механизмдері туралы, қазіргі экология және табиғатты пайдалану 

мәселелері туралы заманауи ғылыми түсініктерін анықтауы тиіс. 

Түсу емтиханын өткізу үшін Президенттің бұйрығымен бекітілетін 

емтихан комиссиясы құрылады. Комиссия құрамы докторантура бейініне 

сәйкес келетін жаратылыстану ғылымдары Жоғары мектебінің профессор-

оқытушылар құрамынан құрылады. 

1. Қабылдау емтиханының нысаны-жазбаша немесе ауызша форма. 

Емтихан 2 кезеңде өткізіледі: тиісті бағыт бойынша докторды 

даярлау бағдарламасын меңгеру үшін қажетті және осы бағыт бойынша 

магистрды даярлаудың мемлекеттік білім беру стандартында көзделген 

пәндер бойынша сұрақтардан тұратын билеттер бойынша жазбаша түрде 

дайындау және талапкердің осы мәселелер бойынша жауабы. 

2. Қабылдау емтиханының ұзақтығы — жазбаша түрде дайындық 

уақыты — 25 мин, жауап беру Уақыты — 10 мин. 

3. Бағалау жүйесі — стобалльді. 
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Емтихан талапкердің ғылыми ойлауының даму деңгейін, білім беру 

процесі теориясының негізгі мәселелерін білуін, әртүрлі сипаттағы және 

күрделілік деңгейіндегі кәсіби міндеттерді өз бетінше шеше білуін 

тексеруге мүмкіндік береді. 

4. Қойылған баға туралы шешім талапкердің жауаптарынан кейін 

бірден жай дауыс беру арқылы қабылданады. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

Химиялық экология-3 кредит, Геоэкология-3 кредит. 

 

4. Қабылдау емтиханына дайындалу үшін ұсынылатын әдебиеттер 

тізімі: 
1. Григорьева, И. Ю. Основы природопользования: учебное пособие / И. 

Ю. Григорьева. — Москва: Инфра-М, 2013. — 336 с.   

2. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / О. Л. Дубовик; Институт государства и права Российской 

академии наук. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2007. 

— 311 с.  

3. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. — Москва: КноРус, 2013. — 329 с.: ил. 

•  

4. Николайкин Н.И. Экология : учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. 

Е. Николайкина, О. П. Мелехова.— Москва: Академия, 2012. — 571 с.: 

ил. •  

5. Ферару Г.С. Экологический менеджмент : учебник для студентов 

бакалавриата и магистратуры / Г. С. Ферару. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. — 528 с.: ил.  

6. Шилов И.А. Экология : учебник для бакалавров / И. А. Шилов. — 7-е 

изд. — Москва: Юрайт, 2012. — 512 с.: ил.   

7. Экология и рациональное природопользование: учебное пособие для 

вузов / Я. Д. Вишняков [и др.]; под ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва: 

Академия, 2013. — 377 с.: ил.  

 

5. Сұрақтар тізімі. 

1. Экожүйенің тұжырымдамасы: экожүйенің негізгі типтері, 

құрылымы және энергиясы. Ұғым "биогеоценоз". 

2. Экологиялық мониторинг және экологиялық бақылау. 

Экологиялық мониторингтің жаһандық жүйесі. 

3. Адамның табиғи және әлеуметтік ортаға бейімделуі. Жерсіндіру 

және жерсіндіру. 

4. Экологиялық бақылау, Экологиялық эксперимент және модельдеу, 

зерттеудің негізгі әдістері ретінде. 
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5. Табиғи ортаның ластануы және нормативтік көрсеткіштер. 

Қоршаған табиғи ортаға жоспарланған әсер ету бойынша аумақты жіктеу 

принципі. 

6. Экологиялық этика. Қоғам мен табиғат қарым-қатынасының 

адамгершілік аспектісі. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" заң. 

7. Биосфераның қазіргі концепциясы: құрылымы, негізгі 

функциялары, эволюциясы. Ұғым "Ноосфера". В. И. Вернадский: өмірдің 

негізгі еңбектері мен кезеңдері;"Биосфера" туралы ілім. 

8. Экологиялық сараптама: экологиялық сараптама принциптері және 

қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ); экологиялық сараптама 

саласындағы РФ заңнамасының құрылымы 

9. Қазақстан сүтқоректілерінің фаунасы. Қызыл кітапқа енгізілген 

түрлер. 

10. Эволюцияның синтетикалық теориясы (СТЭ). Ч. Дарвиннің тіршілік 

әрекетінің негізгі кезеңдері, оның негізгі еңбектері. "Дарвинизмнің" табиғи-

ғылыми маңызы. 

11. Топыраққа антропогендік әсер: факторлар, топырақ бұзатын 

процестер. Топырақ бұзылуының негізгі топтары. Топырақты қорғау. 

12. Қазақстанның Орнитофаунасы. Қызыл кітапқа енгізілген құстар. 

13. Биогеохимиялық шеңберлер. Энергия айналымы. Биогенді 

элементтердің айналымы. Айналымның түрлері. 

14. Сыни және төтенше жағдайлардағы адамның мінез-құлқы. Табиғи 

және әлеуметтік ортадағы мінез-құлықтың ерекшелігі. 

15. Қазақстан флорасының жалпы сипаттамасы. Қызыл кітапқа 

енгізілген басым түрлер. 

16. Экологияның ғылым ретіндегі құрылымы, Экологияның негізгі 

бөлімшелерінің сипаттамасы. Экологиялық зерттеулердегі негізгі тәсілдер. 

17. Табиғи және әлеуметтік ортадағы адамның мінез-құлқы. 

Белсенділігі және реактивтілігі. Қажеттіліктер жеке тұлғаның белсенділігінің 

көзі ретінде. Экологиялық қажеттіліктердің сипаттамасы. 

18. Қазақстанның негізгі өзен экожүйелері. Тұщы сулар экологиясы. 

Гидробионттардың құрамын және таралуын зерттеу әдістері. 

19. Энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану. Баламалы 

энергетика. 

20. Атмосфералық ауаның экологиялық жай-күйінің мониторингі, 

бағалау әдістері. 

21. Қазақстанның қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың 

фаунасы. Қызыл кітапқа енгізілген түрлер. 

22. Табиғат пайдалану шарттарын айқындауға қатысатын 

мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары, олардың функциялары. 

23. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тұжырымдамасы 

(ЕҚТА). 
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24. Ареал туралы ілім. Таралу аймағының анықтамасы, типтері, 

құрылымы; таралу аймағының көлемі мен құрылымын анықтайтын 

факторлар. 

25. Қалалардың табиғи ортаға кешенді әсері. Қазіргі қалалардың 

экологиялық мәселелері. 

26. Атмосфераны және гидросфераны өнеркәсіптік ластанудан 

қорғаудың негізгі бағыттары. Қатты қалдықтарды залалсыздандыру және 

кәдеге жарату. 

27. Популяцияның құрылымы - жас, жыныстық, кеңістіктік, 

экологиялық. "Жас пирамидасын" құру әдісі. 

28. Су объектілерінің экологиялық жай-күйінің негізгі көрсеткіштері 

және оларды бағалау әдістері. Су сапасының көрсеткіштері. Су сапасын 

биоиндикациялау және биотестирлеу. 

29. Өсімдік және жануарлар әлемін ұтымды пайдалану және қорғау. 

 

6. Талапкердің жауаптарын бағалаудың негізгі критерийлері 

Жауапты бағалау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: жауаптың 

мазмұндық толықтығы, жауаптың дәлелдемелілігі және дәйектілігі, 

баяндалатын материалды түсіну және ұғындылығы, пайымдаулардың 

дербестігі, жауаптың тілдік рәсімделуі. 

 

Талапкердің жауап критерийлерінің арақатынасы және оның білім деңгейі 

 

Білім деңгейі Балл 

жауапта негізгі тұжырымдамалар мен теориялар келтірілген. 

тақырып бойынша негізгі қазіргі теориялық деректер 

сипатталады және салыстырылады, материал ұғымдардың және 

терминдердің тиісті жүйесін қолдана отырып, кәсіби тілде 

баяндалады 

90-100 балл 

жауапта мәселе бойынша теориялық деректер ғана көрсетілген, 

осы теорияларды талдау және салыстыру жүргізілмейді. 

Материал ұғымдар мен терминдердің тиісті жүйесін қолдана 

отырып, кәсіби тілде баяндалады. 

70-89 балл 

жауап талапкердің сұрақ бойынша теориялық мәліметтерді 

меңгергенін көрсетпейді. Талапкер практикалық мысалдар 

келтіре алмайды. Материал қарапайым ғылыми емес тілде 

баяндалады, тиісті ғылыми саланың ұғымдары мен терминдері 

пайдаланылмайды. 

60-69 балл 

жауап талапкердің мәлімделген мәселеге" күнделікті " түсінік 

жүйесін көрсетеді, талапкер бірде-бір ғылыми теорияны атай 

 60 баллға 

дейін 
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алмайды, базалық ұғымдарға анықтама бермейді. 

 

Қабылдау емтиханының нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Әріптік жүйе 
бойынша 

баға 

Балдардың 
сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 
көрсеткіш 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша баға 

А 4,0 95-100 үздік 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 жақсы 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 қанағаттанарлықсыз 
 F 0 0-24 

 


