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Қабылдау емтиханының бағдарламасы «D087 Қоршаған ортаны қорғау 

технологиясы» білім беру бағдарламалары тобы (білім беру бағдарламалары: 

8D05203 Биоэкология, 8D05202 Геоэкология және 8D05201 Экология және 

табиғатты пайдалану) бойынша докторантураға түсуші тұлғалар үшін 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы, ҚР БжҒМ 

«Докторантураға түсу емтихандарын компьютерлік форматта ұйымдастыру 

және өткізу, сондай-ақ 2021-2022 оқу жылына докторантураға қабылдау 

мәселелері бойынша» Нұсқаулық хаты (9 маусым 2021ж. № 14-3/1123-ВН) 

және «__» ___2021 ж. Астана халықаралық университетінің президентімен 

бекітілген университеттің қабылдау ережелеріне сәйкес жасалынды.  

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жаратылыстану ғылымдары 

жоғары мектебінің отырысында қарастырылды, хаттама №5, 13 мамыр 2021 ж. 

 

Жаратылыстану ғылымдары  

жоғары мектебінің деканы ____________ А.С. Сейткан 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы университеттің Ғылыми 

кеңесімен бекітуге ұсынылды,  хаттама №6, 24 мамыр 2021 ж. 

 

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстар 

жөніндегі  вице-президент    ___________________ А.Б. Мырзагалиева  
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1. Жалпы ережелер 

ЖЖОКБҰ докторантурасына өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 

3 шілдесі мен 3 тамызы аралығында жүргізіледі. Докторантураға білім беру 

бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 4-

20 тамызы аралығында өткізіледі.  

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 

компьютерлік форматтағы түсу емтиханы білім беру саласындағы уәкілетті 

орган айқындаған ұйымдарда өткізіледі. 

Докторантураға компьютерлік форматтағы түсу емтиханы: 

1) эссе жазудан (20 балл); 

2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тесттен 

(30 балл); 

3) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан 

сұрақтарына жауаптардан тұрады (50 балл). Емтихан өту уақыты – 4 сағатты 

құрайды. Сұрақтар тізбесі мен эссе тақырыбы оқуға түсуші 

авторизацияланғаннан кейін кездейсоқ тәртіппен қалыптастырылады. 

Оқуға түсу емтиханын тапсыру кезінде оқуға түсуші блоктар бойынша 

жауаптың кезектілігін өз бетінше таңдайды. 

Түсу емтиханының нәтижелері түсу емтихандары өткізілгеннен кейін 

келесі күні жарияланады. Оқуға түсушілер емтиханнан кейінгі күні жеке 

кабинетте түсу емтиханының нәтижелерімен таныса алады. 

Апелляцияға өтініш қабылдау емтиханының нәтижелері хабарланғаннан 

кейін келесі күні АТО (РЦТ) базасында сағат 13:00-ден 13:30-ға дейін 

қабылданады. 

 

2. Мамандық бойынша түсу 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 сәйкестік деңгейін анықтау болып табылады. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- экология және онымен сабақтас ғылымдар (биология, табиғатты 

пайдалану, экология) аясында білім деңгейін тексеру; 

- экология және қоршаған ортаны қорғау технологиялары бойынша 

қазіргі заманғы ақпаратты талдау қабілетін бағалау. 

- өз бетінше ғылыми зерттеуді жоспарлау және жүргізу дағдылары мен 

қабілетін анықтау; 

- оқу және ғылыми әдебиеттегі тиісті ережелерге сілтеме жасай білуін 

тексеру; 
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- кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсат қоя білу және 

міндеттерді тұжырымдай білу; 

- арнайы кәсіби терминология мен лексиканы меңгеру деңгейін тексеру; 

- табиғатты пайдаланудың іргелі мәселелерін білу деңгейін бағалау; 

- ғылыми және әдіснамалық ақпаратты жинақтау, жүйелеу және талдау 

қабілетін бағалау; 

- қоршаған орта сапасын нормалау принциптерін білуін тексеру. 

 

3. Докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар  

Философия докторы академиялық атағын алу үшін PhD докторантура 

бойынша білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін тұлғалар үшін 

алдыңғы ең төменгі білім деңгейі магистратура болып табылады.  

Докторантураға «магистр» дәрежесі және кемінде 9 ай еңбек өтілі тұлғалар 

қабылданады. 

Докторантураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережелерімен белгіленеді. 

 

4. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы білім беру бағдарламалары 

тобы бойынша пререквизиттерге келесі пәндер жатады:  

- «Геоэкология» (3 кредит) 

- «Химиялық экология» (3 кредит). 

 

5. Емтихан сұрақтары мен эссе тақырыптары тізімі: 

Теориялық білім, әлеуметтік және жеке тәжірибе негізінде өз дәлелдерін 

құру қабілетінде көрсетілген аналитикалық және шығармашылық 

қабілеттердің деңгейін анықтау үшін эссенің келесі түрлері ұсынылады: 

 
Эссе түрлері Сипаттамасы Эссе көлемі 

Мотивациялық Оқуға түсушінің ғылыми-зерттеу қызметіне 

ынталандыру себептері туралы дәлелдемесі 

(research statement) 

250 – 300 сөз 

Ғылыми-талдамалық өтініш берушілердің ұсынылатын зерттеудің 

өзектілігі мен әдістемесін негіздеуі (research 

proposal) 

Проблемалық-

тақырыптық 

Пәндік білімнің қазіргі аспектілері бойынша 

авторлық позицияның мәлімдемесі 
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Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады: 

 
Блоктар Сұрақтың сипаты Ұпай саны 

1-ші сұрақ теориялық - теориялық білімнің деңгейі мен жүйелілігін 

анықтайды 

10 

2-ші сұрақ практикалық - функционалдық құзыреттіліктің 

қалыптасу дәрежесін ашады (әдістемелерді, 

технологиялар мен тәсілдерді пәндік салада қолдану 

мүмкіндігі) 

15 

3-ші сұрақ зерттелетін пән саласы бойынша жүйелі түсінушілікті, 

зерттеу әдіснамасы саласындағы мамандандырылған 

білімді анықтайды (жүйелік құзыреттер) 

25 

Барлығы  50 

 

Негізгі тақырыптар тізімі: 

 

1. Атмосфераның құрылымы мен құрамы. Атмосфераның қалыптасу 

тарихы. 

2. Литосфераның құрылымы мен құрамы. Литосфераның қалыптасу 

тарихы. 

3. Табиғи сулардың химиялық құрамы. Судағы негізгі иондар және 

олардың шығу тегі. 

4. Элементтердің биогеохимиялық циклдері туралы түсінік. 

5. Биосферадағы азот айналымы. 

6. Биосферадағы фосфор айналымы. 

7. Биосферадағы көміртек айналымы. 

8. Биосферадағы күкірт айналымы. 

9. Биосферадағы азот айналымы. 

10. Үлкен гидрологиялық цикл. 

11. Үлкен геологиялық цикл. 

12. Табиғатты ұтымды пайдаланудың экономикалық ынталандырулары. 

13. Қоршаған орта сапасын нормалау. 

14. Ауа сапасын нормалау. 

15. Су сапасын нормалау. 

16. Топырақ сапасын нормалау. 

17. Өнеркәсіптік және жер үсті суларының сапасын нормалау.  

18. Тамақ өнімдеріндегі зиянды заттардың ШРК. 

19. Радиациялық қауіпсіздік саласындағы нормалау. 

20. Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі: анықтамасы. 

21. Жаһандық қоршаған ортаны бақылау жүйесі. 

22. Қазақстан Республикасының экологиялық мониторинг жүйесі. 

23. Экологиялық менеджмент: функциялары мен міндеттері. 
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24. Экологиялық менеджмент жүйелері саласындағы стандарттар мен 

халықаралық ұсыныстар. 

25. Атом энергиясын пайдалану. 

26. Күн, жел және күшті энергия ресурстарын пайдалану. 

27. Биоэнергия өндірісі. 

28. Сутегі энергетикасы. 

29. Топырақтың пестицидтермен ластануы. 

30. Топырақтың тыңайтқыштармен және өсімдіктердің өсуі мен дамуын 

реттегіштермен ластануы. 

31. Табиғи ресурстардың жіктелуі. 

32. Биосфераның ластану көздері. 

33. Ластаушы заттардың жіктелуі. 

34. Химиялық қосылыстардың қауіптілік сыныптары. 

35. Парниктік эффект: түсінігі, себептері мен салдары. 

36. Смог: түсінігі, себептері мен салдары. 

37. Озоносфераның жойылуы: себептері мен салдары. 

38. Кәсіпорынның экологиялық паспорты. 

39. Газ тәрізді және бу тәрізді қоспалардан газ-ауа шығарындыларын 

тазалауға арналған әдістер мен аппараттар. 

40. Газ-ауа шығарындыларын қатты қоспалардан тазарту әдістері мен 

аппараттары. 

41. Ағынды суларды тазарту әдістері мен техникалық құралдарының 

жіктелуі. 

42. Ағынды суларды тазартудың механикалық әдістері. Техникалық 

құралдар. 

43. Ағынды суларды тазартудың физика-химиялық әдістері. 

Техникалық құралдар. 

44. Биологиялық тазарту құралдары. Техникалық құралдар. 

45. Өндірісті экологияландыру туралы түсінік және өндірісті 

экологияландырудың негізгі бағыттары. 

46. ҚОҚ құқықтық негіздері. ҚР Экологиялық кодексі. Экологиялық 

бұзушылық. Заңды жауапкершілік және оның түрлері. 

47. Ксенобиотиктер туралы түсінік: адам ағзасына ену жолдары мен 

салдары. 

48. Ксенобиотиктерді гигиеналық реттеу және стандарттау. 

49. Қоршаған ортаны ауыр металдармен ластануы. 

50. Қоршаған ортаны көмірсутектермен ластануы. 

51. Қоршаған ортаны радионуклидтермен ластануы. 

52. Қоршаған ортаны мұнай өнімдерімен ластануы. 

53. Тұрмыстық химия өнімдерімен қоршаған ортаның ластануы. 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

8 

 

54. Экожүйелерді экологиялық-гигиеналық нормалаудың негізгі 

принциптері. 

55. Қалалар мен елді мекендердегі қалдықтарды басқару жүйесі және 

экологиялық бақылау. 

56. Қалдықтарды жіктеу және кодтау. 

57. Қалдықтардың пайда болу және орналастыру көлемдерін нормалау. 

58. Тұрмыстық қатты қалдықтарды залалсыздандыру және қайта өңдеу. 

59. Ауыл шаруашылығындағы қалдықтарды залалсыздандыру. 

60. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу және қайталама 

пайдалану (қалдықтарды қайта өңдеу). 

61. ҚР негізгі экологиялық мәселелері. 

62. ҚР Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды Мемлекеттік 

басқару құрылымы. 

63. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 

64. Энергетиканың экологиялық мәселелері және оларды шешу 

жолдары. 

65. Көліктің экологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары. 

66. Өнеркәсіптің жекелеген салаларының экологиялық проблемалары. 

67. Тұрақты даму тұжырымдамасы. 

68. Табиғат пайдалану тұжырымдамалары. Табиғатты ұтымды 

пайдалану. 

69. Биосфераның қазіргі тұжырымдамасы: құрылымы, негізгі 

функциялары, эволюциясы. "Ноосфера" ұғымы 

 

6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1. Пономаренко О.И. Экологический мониторинг и регулирование 

воздействия на окружающую среду: учебное пособие / О.И.Пономаренко, 

Л.К.Бейсембаева, М.Р. Танашева. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. -170 с. 

2. Каримов А.Н. Химические основы экологии: учебное пособие. / А.Н.  

Каримов – Алматы: Қазақ университеті, 2014. -238 с. 

3. Никаноров А.М.- Гидрохимия: учебник. - Санкт-Петербург: 

Гидрометеоиздат, 2001 г., -444 с. 

4. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов. М.: 

КолосС, 2003. – 157с. 

5. Скрипникова Л.В. Промышленная экология / Л.В. Скрипникова. – 

Курс лекций. – 2-е изд. – Астана: Фолиант, 2015. - 392 с. 

6. Оразбаев Ә.Е. Экотоксикология / Ә.Е. Оразбаев. – Қарағанды: 

«Ақнұр» баспасы, 2017. -236 с. 

7. Сметанин В И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. - М.: Колос, 2000. - 232 с. 
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8. Джакупова И.Б. Учение об окружающей среде: учебное пособие. / 

И.Б. Джакупова, А.Ж. Божбанов. – Алматы: ТОО «Medet Group», 2019. - 328 

c. 

9. Алябышева Е.А. Промышленная экология: учебное пособие / Мар. 

гос. ун-т.; Е.А. Алябышева, Е.В. Сарбаева, Т.И. Копылова, О.Л. 

Воскресенская. – Йошкар-Ола, 2010. – 110 с. 

10. Семенова И.В. Промышленная экология: учебное пособие для 

студентов вузов / И.В. Семенова, - Москва: Издательский центр «Академия», 

2009. -528 с. 

11. Третьякова, Н. А. Основы общей и прикладной экологии: учеб. 

пособие / Н. А. Третьякова; [науч. ред. М. Г. Шишов]; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун‑та, 

2015. — 112 с. 

12. Лебедева, М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, 

контрольные вопросы): учебное пособие / М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова, 

О.С. Филимонова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 100 с. – 100 

экз. – ISBN 978-5-8265-1099-5. 

13. Дерябин, В. А. Экология: учебное пособие / В. А. Дерябин, Е. П. 

Фарафонтова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 136 с. ISBN 978-

5-7996-1613-7. 

 

 

 

 

 

7. Қабылдау емтиханының нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Эссені бағалау критерийлері 

Критерийлер Дескрипторлар Балл 

Тақырыпты ашу 

тереңдігі 6 балл 

мәселе ғылыми терминдер мен ұғымдарды дұрыс қолдана 

отырып, теориялық деңгейде ашылады 

3 

мәселені ашу кезінде өзіндік көзқарас (ұстаным, көзқарас) 

ұсынылған 

2 

әр түрлі ақпарат көздері қолданылды 1 

Дәлелдемелер, 

дәлелдемелер 

базасы 6 балл 

ғылыми әдебиеттер мен очерк тақырыбына сәйкес 

дереккөздердің дәлелдерінің болуы 

3 

себеп-салдарлық байланыстарды анықтау 2 

тарихи, әлеуметтік және жеке тәжірибелерден алынған 

фактілер мен дәлелдемелердің болуы 

1111111 
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Композициялық 

тұтастық және 

ұсыну логикасы 6 

балл 

композициялық тұтастықтың болуы, эссенің құрылымдық 

компоненттері логикалық түрде байланысты 

3 

ішкі логиканың болуы, нақтыдан жалпыға, жалпылықтан 

жекеге өту мүмкіндігі 

2 

қорытындылар мен жалпылаудың болуы 1 

Сөйлеу мәдениеті 2 

балла 

академиялық жазудың жоғары деңгейін көрсету (сөздік қор, 

ғылыми терминология, грамматика, стилистика білімдері) 

2 

 
Максималды балл саны 20 

 

Электрондық емтихан билетінің сұрақтарына жауаптарды 

бағалау критерийлері:  

Сұрақ Бағалау критерийі Балл саны 

1-ші сұрақ зерттелетін пәндік саланың негізгі процестері туралы білімдерін 

көрсетеді; сұрақтың ашылу тереңдігі мен толықтығы 

5 

талқыланатын мәселе бойынша өзінің пікірін логикалық және 

дәйекті түрде білдіреді 

3 

ұғымдық-категориялық аппаратты, ғылыми терминологияны 

меңгерген 

2 

 Барлығы 10 

2-ші сұрақ пәндік саладағы мәселелерді шешу үшін әдістерді, техникаларды, 

технологияларды қолданады 

7 

құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді салыстырады, жіктейді; 

практикалық дағдылар негізінде қорытынды жасайды және 

жалпылайды 

5 

әр түрлі ақпарат көздерінен алынған ақпаратты талдайды 3 

Барлығы 15 

3-ші сұрақ теориялық және практикалық әзірлемелерді, ғылыми 

тұжырымдамалар мен ғылымның қазіргі даму тенденцияларын 

сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды 

10 

пәндік білімнің негізгі мәселелерін түсіндіруде әдіснамалық 

тәсілдерді синтездейді 

8 

процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды талдау кезінде себеп-

салдарлық байланыстарды анықтайды 

7 

Барлығы 25 

 Жалпы ұпай саны 50 балл 

 


